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FUTURE EXPECTATIONS OF STUDENTS RECEIVING HIGHER 

VOCATIONAL EDUCATION 

 YÜKSEKÖĞRETĠMDE MESLEKĠ EĞĠTĠM ALAN ÖĞRENCĠLERĠN 

GELECEĞE YÖNELĠK BEKLENTĠLERĠ 

KurtuluĢ MERDAN
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Abstract 

Changes in the qualitative expectations of markets due to globalization, technology and social 

dynamics forced employees to follow novel pursuits. In order for being able to design the 

future and meet its expectations, vocational education became a necessity at this point. 

Vocational education institutions undertake the mission of both meeting the demands of 

enterprizes as being economic units, and supplying intermediate personnel to the workforce 

that would lead the development process. Educational institutions shall also be in touch with 

various lines of business and define the quality of education correctly. On the other hand, the 

quality of graduates and demands of entreprizes remain as concepts being constantly 

discussed but can not ever be resolved. 

The attitudes and expectations of students studying in vocational schools of higher education 

were investigated through survey method in this study. Students of Gümüşhane University 

Vocational School of Social Sciences  were taken as the sample of the study. Factors affecting 

Vocational School students' future expectations were presented for this purpose, and certain 

statistical analyses were applied to the findings obtained. Results of the study revealed that 

there was a significant relationship between Vocational School Students' future expectations  

mother's educational status and the high school graduated from. This study suggests that 

certain informational studies shall be conducted in order for strengthening vocational school 

students' relations with the industry and for reducing their anxiety regarding the future. 

Keywords:Vocational education, Associate degree, Gümüşhane, Future expectation 

Özet 

Küreselleşme, teknoloji ve toplumsal dinamiklere bağlı olarak piyasaların niteliksel 

beklentilerinde yaşanan değişim, çalışanları yeni arayışlara sürüklemiştir. Bu noktada 

geleceğin tasarımını yapabilmek ve beklentilerini karşılayabilmek için mesleki eğitime ihtiyaç 

duyulmaktadır. Mesleki eğitim kurumları, hem ekonomik birimler olarak firmaların 

gereksinimlerini karşılayan hem de gelişime öncülük edecek işgücüne ara eleman sağlama 

misyonu üstlenmektedir. Aynı zamanda eğitim kurumlarının çeşitli iş kollarıyla ilişki halinde 

olması ve eğitimin niteliklerini doğru tanımlaması gerekmektedir. Diğer taraftan mezunların 

niteliği, firmaların talepleri, sözü edilen ancak bir türlü çözümlenemeyen bir sorun olarak 

durmaktadır. 

Bu çalışmada, meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin geleceğe yönelik tutum ve 

beklentileri anket yöntemiyle araştırılmıştır. Çalışmada Gümüşhane Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri örneklem olarak belirlenmiştir. Bu amaçla meslek 

yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerin gelecek beklentilerini etkileyen faktörler ortaya 
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konulmuş ve elde edilen bulgulara bir takım istatistiki analizler uygulanmıştır. Çalışma 

sonucunda, meslek yüksekokulu öğrencilerinin geleceğe yönelik beklentilerinde annenin 

eğitim durumu ve mezun olunan ortaöğretim kurumu arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. Bu çalışmayla birlikte mesleki eğitim alan öğrencilerin sektörle ilişkilerinin 

güçlendirilmesi ve geleceğe yönelik kaygılarının azaltılması için bilgilendirici birtakım 

çalışmaların yapılması gerektiği önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim, Ön lisans, Gümüşhane, Gelecek beklentisi 

1- GĠRĠġ 

Bir ülkenin ekonomik geliĢmesinde ve iktisadi kalkınmasında sanayileĢmenin temel unsuru 

olarak kabul edilen bilgi, beceri ve iĢ alıĢkanlıklarına sahip yüksek verim sağlayabilecek 

nitelikli insan gücünün yetiĢtirilmesi ekonomik baĢarının temelini oluĢturmaktadır. Günümüz 

teknolojisinde yaĢanan hızlı değiĢim ve dünya düzeyinde yaĢanan yoğun yapılaĢma mesleki 

eğitimi önemli kılmaktadır. Mesleki eğitim, bireylerin çalıĢma hayatında geçerliliği kabul 

edilen bir meslek çeĢidi için gerekli bilgi ve becerilerini gösterme, çalıĢma yetisi elde etme ve 

iĢi bir araç olarak görerek çeĢitli yönleriyle geliĢtirme sürecidir (Kaya, 2014: 349). Mesleki 

eğitim bir taraftan gençlere mesleğinde baĢarı yolunu açabilmeyi, diğer taraftan da ekonomiye 

vasıflı elaman yetiĢtirmeyi amaçlamaktadır. 

Son yıllarda üniversite ve öğrenci sayılarında büyük bir artıĢ, istihdam sayısında ise önemli 

bir düĢüĢ yaĢanmaktadır. ĠĢ dünyasının taleplerine uygun olmayan alanlara gençlerin sadece 

üniversite bitirmek için yöneliyor olmaları bir taraftan iĢ açığının büyümesine, diğer taraftan 

da iĢsizliğin artmasına neden olmaktadır. Bu durum eğitim sisteminin en büyük eksikliği 

olarak görülmektedir. Bu noktada en fazla istihdam sağlanan sektörlere elaman yetiĢtirmek 

için mesleki eğitime önem verilmelidir. BaĢarılı bir mesleki eğitimden geçmiĢ ve sektörün 

ihtiyacına uygun alanlarda mezun olmuĢ bir kiĢi kolayca istihdam edilebilmektedir. 

ĠĢgücü açığının kapatılması mesleki eğitimin yaygınlaĢması ile mümkündür. Fransa, Ġngiltere 

gibi geliĢmiĢ ülkelerde bile mesleki eğitime büyük önem verilmekte, ülkeler arası eğitim 

iĢbirlikleri ve teknolojik değiĢiklikler yakından izlenmektedir. Türkiye gibi geliĢmekte olan 

ülkede ise klasik akademik eğitim tercih edilmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerin mesleki eğitime 

verdiği önem Türkiye gibi iĢsizliğin ciddi boyutlara ulaĢtığı ülkeler için örnek 

oluĢturmaktadır. 

ġu an için mesleki eğitim örgün eğitim kurumları tarafından verilmektedir. Dolayısıyla 

iĢgücünün niteliğinin artırılması ve ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün 

yetiĢtirilmesinin maliyeti de yüksek olmaktadır. Bu nedenle mesleki eğitimle ilgili yapılacak 

düzenlemelerin belli bir modele bağlı kalmadan daha çok kalkınma amacına uyumlu olacak 

Ģekilde eğitimin maliyeti ve verimliliği de dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. 

Bu çalıĢmada, GümüĢhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu‟nda mesleki 

eğitim alan öğrencilerin geleceğe yönelik düĢünceleri anket yöntemiyle ele alınmıĢtır. Bu 

çalıĢmayla birlikte öğrencilerin çalıĢma hayatına yönelik düĢünceleri ve gelecek beklentileri 

ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

2- KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde, mesleki eğitim alan öğrencilerin geleceğe yönelik beklentileri yerli alan 

yazınıyla desteklenmiĢtir. 

Tuncer (2011), Tunceli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin geleceğe yönelik beklentileri 

üzerine bir araĢtırma gerçekleĢtirmiĢtir. AraĢtırmanın ölçeğini Tunceli Meslek 

Yüksekokulu‟nun farklı bölümlerinde öğrenim gören 430 öğrenci oluĢturmaktadır. 
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AraĢtırmada elde edilen bulgular analiz edildiğinde öğrencilerin geleceğe yönelik beklentileri 

cinsiyete göre „kız öğrenciler‟ lehine anlamlı bulunmuĢtur. Benzer Ģekilde kardeĢ sayısına 

göre de öğrencilerin gelecek beklentileri arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın sonunda mesleki eğitimle ilgili esnek eğitim modellerinin uygulamaya konulması 

gerektiğine yönelik önerilerde bulunulmaktadır. 

Çakır vd. (2014), muhasebe eğitimine yönelik algı ve beklentilerin tespitini Uzunköprü 

Meslek Yüksekokulu ekseninde ele almıĢlardır. ÇalıĢmanın uygulama alanını Uzunköprü 

Meslek Yüksekokulu‟nda öğrenim gören 258 öğrenci oluĢturmaktadır. ÇalıĢmadan elde 

edilen bulgular, öğrencilerin ticaret meslek liselerinden ziyade genellikle meslek lisesi çıkıĢlı 

olduklarını, muhasebe temeli olmayan öğrencilerin muhasebe derslerini algılamada sorunlar 

yaĢadıklarını ortaya koymaktadır. AraĢtırmaya katılan öğrenciler, sınıflarda teknoloji 

kullanımının artırılmasını, güncel verilere eriĢimin kolaylaĢtırılmasını ve verilen derslerin 

panel, konferans vb. etkinliklerle desteklenmesini talep etmektedirler. 

Kaya (2014), mesleki eğitim alan öğrencilerin düĢüncelerini Refahiye Meslek Yüksekokulu 

çerçevesinde ele almıĢtır. ÇalıĢmanın örneklemini muhasebe ve elektrik programlarında 

öğrenim gören 108 meslek yüksek okulu öğrencisi oluĢturmaktadır. Anket yöntemi 

kullanılarak elde edilen bulgularda öğrencilere sunulan donanımdaki yetersizlik ve verilen 

eğitimdeki memnuniyetsizlik öne çıkmaktadır. ÇalıĢma sonucunda elde edilen eksikliklerden 

yola çıkılarak teorik eğitimden ziyade uygulamalı eğitime daha fazla önem verilmesi gerektiği 

önerilmektedir. 

Demir (2015), Sosyal ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin iĢ gücü 

piyasasından beklentilerini Niksar örnekleminde ele almıĢtır. ÇalıĢmada rastgele örneklem 

metodu kullanılmıĢ ve soru sayısının katları Ģeklinde örneklem sayısı belirlenmiĢtir. Bu 

noktada 200 öğrenci örneklem olarak alınmıĢtır. ÇalıĢmada elde edilen bulgular, eğitim 

sistemi ile iĢgücü piyasası arasında güçlü bir bağlantının kurulamadığını ortaya koymaktadır. 

ÇalıĢmanın sonunda mesleki eğitim mezunlarının bilgi ve beceri açısından yetersiz olduğu, 

iĢverenlere artı maliyet yüklediği, bu nedenle mesleki eğitime yönelik revizyon yapılması 

gerektiği önerilmektedir. 

Gönen (2016), Ġzmir ve Denizli illerini ölçek alarak ortaya koyduğu bu çalıĢmasında,  meslek 

yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin muhasebe eğitiminden beklentilerinin neler 

olduğuna yönelik bir uygulama gerçekleĢtirmiĢtir. AraĢtırmaya katılan öğrencilerden elde 

edilen bulgular doğrultusunda muhasebe mesleği kariyer edinmede, mesleki saygınlıkta ve iĢ 

tatmininde önemli bir araç olarak görülmektedir. 

Kandemir vd. (2016), önlisans düzeyindeki öğrencilerin muhasebe eğitimine yönelik bakıĢ 

açılarını Afyon Kocatepe Üniversitesi ekseninde değerlendirmeye çalıĢmıĢlardır. ÇalıĢmada 

elde edilen bulgular, öğrencilerin büyük bir bölümünün muhasebe mesleğine sıcak 

baktıklarını ortaya koymaktadır. ÇalıĢmada aynı zamanda muhasebe mesleğine olan ilginin 

öğretim elemanlarının tutumuna bağlı olarak geliĢtiği sonucuna da varılmıĢtır. 

Söyler vd. (2017), Ġskenderun Teknik Üniversitesi‟nde öğrenim gören Meslek Yüksek Okulu 

öğrencilerini örneklem alarak gerçekleĢtirdikleri bu çalıĢmada, öğrencilerin mesleki eğitime 

bakıĢ açıları ve geleceğe yönelik düĢünceleri değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmadan elde 

edilen bulgular Meslek Yüksek Okulları‟nda alınan eğitimin mesleki yeterlilik kazandırdığı, 

fakat istihdam konusunda sıkıntı yaĢatabileceğini ortaya koymaktadır. 

Uzunbacak vd. (2017), Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerini Süleyman Demirel 

Üniversitesi ekseninde ele almıĢlardır. Bu çalıĢmada Adalet Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin meslek eğitimden beklentileri ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu eksende 266 

öğrenci örneklem olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢma da öncelikle öğrencilerin adalet programına 
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bakıĢ açıları, tercih nedenleri ve gelecekteki beklentileri belirlenmeye çalıĢılmaktadır. Daha 

sonra mesleki eğitimin piyasanın talebine uygun nitelikte, kalitede ve sayıda olması gerektiği 

vurgulanmaktadır.  

CoĢkun vd. (2017), Ahmetli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü öğrencilerini 

çalıĢma alanı olarak belirlemiĢlerdir. ÇalıĢma kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

öğrencilerinin mesleki eğitimden beklentileri ve mesleki eğitime yönelik görüĢleri ortaya 

konulmuĢtur. Veriler anket yöntemi kullanılarak elde edilmiĢtir. ÇalıĢmadan elde edilen 

bulgular, katılımcıların muhasebe eğitimi beklentilerinde demografik özellikler açısından 

anlamsız bir iliĢki olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yapılan tüm çalıĢmalar incelendiğinde meslek yüksekokulu mezunlarının bilgi ve beceri 

açısından yetersiz olduğu, eğitim sistemi ile iĢgücü piyasası arasında güçlü bir bağlantının 

kurulamadığı ve istihdam sağlama noktasında verilen eğitimin yetersiz kaldığı görülmektedir. 

3. ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

3.1. AraĢtırmanın Amacı 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin geleceğe yönelik beklentilerini mesleki 

eğitim Ģekillendirmektedir. Verilen mesleki eğitimin niteliği öğrencilerin hedeflerinin 

belirleyicisi olarak görülmektedir. Bu çalıĢmayla, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu‟nda 

öğrenim gören öğrencilerin geleceğe yönelik beklentilerini ve hedeflerini etkileyen faktörlerin 

neler olduğu tespit edilmektedir. 

3.2. AraĢtırmanın Kapsamı ve Sınırları 

Bu çalıĢma, 2018-2019 eğitim- öğretim yılı güz döneminde GümüĢhane Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksekokulu; muhasebe ve vergi, yönetim ve organizasyon, otel lokanta ve 

ikram hizmetleri ve sosyal hizmet bölümlerinde öğrenim gören idari bilimler öğrencilere 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın kapsamı sadece GümüĢhane iliyle sınırlıdır. 

3.3. AraĢtırmanın Yöntemi 

Verilerin elde ediliĢinde anket yöntemi tercih edilmiĢtir. Anket çalıĢması “öğrencilerin 

demografik özellikleri ve geleceğe yönelik beklentileri” olmak üzere iki kısımdan 

oluĢmaktadır. AraĢtırmada basit rassal örnekleme yöntemine baĢvurulmuĢtur. Bu örnekleme 

yönteminde ana kütle kısımlara ayrılmadan, birimler arasında ana kütlenin tamamını temsil 

edecek Ģekilde bir örneklem rassal olarak seçilmektedir (Bayram, 2012: 23). 

Anket soruları hazırlanırken araĢtırmaya yol gösterici olarak benzer çalıĢmaları ele alan 

Tuncer,  2011‟in çalıĢmasından yararlanılmıĢtır. 15-30 Ekim 2018 tarihleri arasında anket 

formları alana uygulanmıĢtır. BaĢlangıçta öğrencilerin kiĢisel bilgileri ile ailevi durumları 

sorgulanmakta; öğrencilerin geleceğe yönelik beklentilerinin Ģekillenmesinde etkili olan 

faktörler belirlenmeye çalıĢılmaktadır. AraĢtırmada verilerin elde ediliĢinde 25 sorunun yer 

aldığı yüz yüze anket uygulaması tercih edilmiĢtir. 

Anket çalıĢmasında 5‟li likert cevap bileĢeni  “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, 

“Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” seçeneklerinden oluĢmaktadır. 

Likert tipi maddelerin değerlendirilmesinde ise en yüksek 1 ve en düĢük 5 puanlaması 

yapılmıĢ olup düĢük puanlar sosyal bilimler meslek yüksek okulu öğrencilerinin iĢ konusunda 

„Geleceğe Yönelik DüĢünceleri‟ olumlu görüĢ, yüksek puanlar ise olumsuz görüĢ 

bildirdiklerine yönelik yorumlanmıĢtır. 

3.4. AraĢtırmanın Modeli ve Problem Durumu 
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AraĢtırmada durum tespiti yapabilmek için betimleyici araĢtırma modeli kullanılmıĢ; daha 

sonra elde edilen sonuçlar ile değiĢkenler arasında neden-sonuç iliĢkisine dayalı bağlantılar 

kurulmaya çalıĢılmıĢtır. 

AraĢtırmanın problem cümlesi ise “Mesleki eğitim alan öğrencilerin geleceğe yönelik 

beklentileri bazı değiĢkenlere göre nasıl farklılık göstermektedir? Ģeklinde ifade edilebilir. Bu 

eksende aĢağıdaki değiĢkenlere cevap aranmaktadır: 

1) Öğrencilerin geleceğe yönelik düĢünceleri cinsiyete göre, 

2) Öğrencilerin geleceğe yönelik düĢünceleri mezun olunan ortaöğretim kurumuna göre, 

3) Öğrencilerin geleceğe yönelik düĢünceleri ailenin gelir düzeyine göre, 

4) Öğrencilerin geleceğe yönelik düĢünceleri annenin eğitim durumuna göre, 

5) Öğrencilerin geleceğe yönelik düĢünceleri babanın eğitim durumuna göre, 

anlamlı farklık göstermekte midir? 

3.5. AraĢtırmanın Evreni ve örneklemi 

AraĢtırmanın evrenini GümüĢhane ilinde idari bilimler alanında eğitim gören öğrenciler 

oluĢturmaktadır. Bu bağlamda, 2018-2019 güz döneminde sosyal bilimler meslek 

yüksekokulunda ders kaydını gerçekleĢtiren 210 öğrenci araĢtırmanın ana kütlesini 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada ders kaydı yaptıran tüm öğrencilere ulaĢılamamıĢ, bu çerçevede 

eğitim- öğretim faaliyetine katılan 153 öğrenciyle anket uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

3.6. AraĢtırmada Kullanılan Ölçeğin Güvenilir Analizi 

AraĢtırmada kullanılacak ölçeğin güvenirliğini test edebilmek için geçerli kabul edilen 153 

adet anket formu faktör ve güvenirlilik analizlerine tabi tutulmuĢtur. Analize tabi tutulan 15 

soruda faktör ve güvenirlik Ģartlarını sağlamıĢtır. Geçerli kabul edilen 153 adet formdan elde 

edilen verilerin faktör analizine iliĢkin Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,707 olup, faktör analizine 

uygunluğunun iyi seviyede olduğu söylenebilir (DurmuĢ vd, 2011: 89). Bununla birlikte elde 

edilen bulgular incelendiğinde açıklanan toplam varyans tek faktörü ortaya koymaktadır. 

Ayrıca anketin güvenirliği için Cronbach‟s Alpha değerine bakılmıĢ, Cronbach‟s Alpha tek 

faktör için 0,769 olarak bulunmuĢtur  

3.7. Elde Edilen Bulguların Analizi 

Sosyal bilimler meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin bölümlere göre dağılımı 

Tablo 1‟de verilmektedir. Mevcut bölümler arasında sosyal hizmetler bölümü 2018-2019 

yılından itibaren birinci ve ikinci öğretim Ģeklinde, yönetim ve organizasyon bölümü ise 

2018-2019 öğretim yılı itibariyle öğrenci alımına kapatılmıĢ olup sadece ikinci sınıf birinci 

öğretim Ģeklinde, muhasebe ve vergi uygulamaları, otel, lokanta ve ikram hizmetleri bölümü 

de sadece birinci öğretim ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Tablo 1.  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin 

Bölümlere Göre Dağılımı 

BÖLÜMLER Birinci Sınıf Ġkinci Sınıf 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 24 11 

Otel, lokanta ve Ġkram Hizmetleri 9 6 

Yönetim ve Organizasyon - 14 

Sosyal Hizmetler Gündüz ve Gece 56+33 - 

                           Toplam 122 31 

Tablo 1‟de özetlenen bulgular, araĢtırmaya katılanların çoğunluğunu sosyal hizmetler bölümü 

(89) oluĢturmaktadır. Sosyal hizmetler bölümünü sırasıyla muhasebe (35), otel, lokanta ve 

ikram hizmetleri (15), yönetim ve organizasyon (14) bölümleri izlemektedir. 
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Tablo 2. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

Tablo 2‟de özetlenen bulgular, öğrencilerin %58,8‟ini erkeklerin, %41,2‟sini bayanların 

oluĢturduğunu ortaya koymaktadır. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %79,7‟sini birinci 

sınıflar, %20,3‟ünü de ikinci sınıflar oluĢturmaktadır. Birinci sınıflardan katılımın daha 

yüksek olmasında bölümlerin doluluk oranının bir önceki yıla göre artıĢ göstermesinin ve yeni 

açılan sosyal hizmetler bölümün etkisi oldukça fazladır. KardeĢ sayısı açısından bir 

değerlendirme yapıldığında, öğrencilerin %29,4‟ünün 3, %25,5‟inin 4, %23,5‟inin 2, 

%17,6‟sının 5 ve üstü kardeĢe sahip olduğu görülmektedir (Tablo2). Bu bulgulardan hareketle 

öğrencilerin %96,1‟inin kardeĢ sayılarının 2 ve üzerinde olduğu söylenebilir. 

Tablo 3. Ailenin YaĢadığı Yer 

 

 

 

 

Ailenin YaĢadığı Yer 

 

 

Köy 

Frekans Yüzde 

42 27,5 

Belde  9 5,9 

Ġlçe 30 19,6 

Ġl  42 27,5 

Büyük ġehir 30 19,6 

Toplam: 153 100,0 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin aile bireylerinin yaĢadıkları yerle ilgili bilgiler Tablo 3‟te 

verilmektedir. Bu tablodan elde edilen bulgular öğrencilerin ailelerinin %27,5‟inin köy ve 

illerde, %19,6‟sının da ilçe ve büyük Ģehirlerde ve %5,9‟ununda beldelerde yaĢadığını ortaya 

koymaktadır. Buradan çıkarılacak sonuç, öğrencilerin aile bireylerinin yaĢadıkları yerlerin eĢit 

dağılım gösterdiğidir. 

Tablo 4. Mezun Olunan Ortaöğretim Kurumu 

 

 

 

 

Mezun Olunan Ortaöğretim 

Kurumu 

 

 

Kız Meslek Lisesi 

Frekans Yüzde 

3 2,0 

Ġmam Hatip Lisesi 42 27,5 

Ticaret Meslek Lisesi 33 21,6 

Anadolu Lisesi 45 29,4 

Açık Öğretim Lisesi 9 5,9 

Diğer 21 13,7 

Toplam: 153 100,0 

  Frekans Yüzde(%) 

Cinsiyet Erkek 90 58,8 

Kadın 63 41,2 

Sınıfınız 
1 Sınıf 122 79,7 

2 Sınıf 31 20,3 

 

KardeĢ Sayısı 

1 6 3,9 

2 36 23,5 

3 45 29,4 

4 39 25,5 

 5 ve üstü 27 17,6 

            Toplam:  153 100,0 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

231 

 

Tablo 4‟te öğrencilerin mezun oldukları ortaöğretim kurumları verilmektedir. Buna göre 

araĢtırmaya katılanların %29,4‟ünü Anadolu lisesi, %27,5‟ini imam hatip lisesi, %21,6‟sını 

ticaret meslek lisesi ve %13,7‟sini  diğer lise ve %2‟sini ise kız meslek lisesi mezunları 

oluĢturmaktadır. Diğer lise seçeneğini iĢaretleyenler genellikle turizm ve teknik lise 

mezunlarıdır. Bu bulgulardan hareketle mesleki eğitim veren kurumlara gelen öğrenciler 

ağırlıklı olarak Anadolu, imam hatip ve ticaret meslek lisesi mezunudur. 

Tablo 5.  Öğrencilerin GümüĢhane‟de Ġkamet ġekilleri 

Öğrencilerin GümüĢhane‟de ikamet Ģekilleri Tablo 5‟te özetlenmektedir. AraĢtırmadan elde 

edilen bulgular, öğrencilerin %41,2‟sinin özel yurtta, %19,6 ailenin evinde ve kiralık öğrenci 

evinde, %9,8‟i apart dairede, %3,9‟u da devlet yurdunda ve akrabaların  yanında ikamet 

ettiklerini ortaya koymaktadır. Bu verilerden hareketle öğrenciler büyük oranda özel yurtlarda 

ve kiralık öğrenci evinde kalmayı tercih etmektedir (%60,8). 

Tablo 6. Öğrencilerin GümüĢhane Üniversitesini Tercih Nedenleri 

Tablo 6‟da öğrencilerin GümüĢhane Üniversitesi‟ni tercih nedenleri özetlenmektedir. Bu 

bulgulardan hareketle öğrencilerin GümüĢhane Üniversitesi‟ni tercih nedenleri arasında 

sırasıyla puanı (%35,3), memlekete yakın olması (%31,4), diğer nedenler (%15,7), tavsiye 

(%9,8),  kaliteli öğretim elamanlarına sahip olması (%3,9) ve ekonomik imkanlar (%3,9) 

etkili olmaktadır. 

  

 

 

 

 

Ġkamet ġekilleri 

 

 

Özel yurtta 

Frekans Yüzde 

63 41,2 

Devlet yurdunda 6 3,9 

Ailemin evinde 30 19,6 

Akrabamın yanında 6 3,9 

Kiralık öğrenci evinde 30 19,6 

Apart dairede 15 9,8 

Öğretmen evinde - - 

Polis evinde 3 2,0 

Toplam: 153 100,0 

 

 

 

 

GümüĢhane 

Üniversitesini Tercih 

Nedenleri 

 

Memlekete Yakın Olması 

Frekans Yüzde 

48 31,4 

Puanı 54 35,3 

Ekonomik Ġmkânları 6 3,9 

Yurt DıĢı Ġmkânlarının Olması - - 

Kaliteli Öğretim Elamanlarına Sahip Olması 6 3,9 

Tavsiye 15 9,8 

Diğer  24 15,7 

Toplam: 153 100,0 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

232 

 

Tablo 7. Öğrencilerin Hane Halklarının Gelir Düzeyleri 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin hane halklarının gelir düzeyleri Tablo 7‟de verilmektedir. 

Elde edilen bulgular öğrencilerin hane halklarının gelir düzeylerinin oldukça düĢük olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bu eksende öğrencilerin ailelerinin özellikle %29,4‟ünün 0-1500TL 

arasında, %25,5‟inin 2001-3000TL arasında ve %19,6‟sının 1501-2000TL arasında bir gelire 

sahip olduğu görülmektedir. Bu tablodan hareketle öğrencilerin ailelerinin gelir düzeylerinin 

oldukça düĢük olduğu söylenebilir. 

Tablo 8. Aile Bireylerinden Annenin Eğitim Durumu 

 Tablo 8‟de özetlenen bulgular, öğrencilerin aile bireylerinden annenin eğitiminin yüksek 

oranda ilköğretim (%51) ve ortaöğretim (%33,3) olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

bulgulardan hareketle annenin eğitim seviyesinin oldukça düĢük olduğu söylenebilir. 

Tablo 9. Aile Bireylerinden Babanın Eğitim Durumu 

Tablo 9‟da aile bireylerinden babanın eğitim durumu özetlenmektedir. Bu tablodan hareketle 

babanın eğitim seviyesi ilköğretim (%45,1), ortaöğretim (%31,4), ön lisans (%9,8) ve lisans 

(%9,8)  Ģeklinde sıralanmaktadır. Bu bulgular babanın eğitim seviyesinin annenin eğitim 

seviyesine göre biraz daha iyi olduğunu fakat genelde düĢük olduğunu ortaya koymaktadır 

  

 

 

 

Hane Halkının Gelir 

Düzeyi 

 

0-1500 

Frekans Yüzde 

45 29,4 

1501-2000 30 19,6 

2001-3000 39 25,5 

3001-4000 21 13,7 

4001 ve üzeri 19 11,8 

Toplam: 153 100,0 

 

 

 

Annenin Eğitim Durumu 

 

Okuma Yazma Yok 

Frekans Yüzde 

15 9,8 

Ġlköğretim  78 51,0 

Ortaöğretim  51 33,3 

Ön Lisans 6 3,9 

Lisans 3 2,0 

 Toplam: 153 100,0 

 

 

 

Annenin Eğitim Durumu 

 

Okuma Yazma Yok 

Frekans Yüzde 

3 2,0 

Ġlköğretim  69 45,1 

Ortaöğretim  48 31,4 

Ön Lisans 15 9,8 

Lisans 15 9,8 

 Yüksek Lisans 3 2,0 

 Toplam: 153 100,0 
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Tablo 10. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik 

DüĢünceleri 

Öğrencilerin Geleceğe Yönelik 

DüĢünceleri 

Grup N Ortalama Standart 

Sapma 

Katılım 

Düzeyi 

 Benimle Gurur duyulacak bir meslekte 

çalıĢmak isterim. 

Öğrenciler 153 1,73 0,868 YÜKSEK 

Devlet kadrosunda bir iĢte çalıĢmak isterim. Öğrenciler 153 2,43 1,111 ORTA 

Yeteneklerimi uygulama olanağı 

bulabileceğim bir iĢte çalıĢmak isterim. 

Öğrenciler 153 1,63 0,910 YÜKSEK 

Masa baĢı olan bir iĢte çalıĢmak isterim. Öğrenciler 153 2,57 1,261 ORTA 

Zevk alacağım bir iĢte çalıĢmak isterim. Öğrenciler 153 1,57 0,750 YÜKSEK 

Toplum tarafından saygınlığı olan bir 

meslekte çalıĢmak isterim. 

Öğrenciler 153 1,69 0,942 YÜKSEK 

Çok para getiren bir iĢte çalıĢmak isterim. Öğrenciler 153 1,78 0,802 YÜKSEK 

Entelektüel kiĢilerle çalıĢmak isterim. Öğrenciler 153 2,53 0,980 ORTA 

Kademe ilerlemesi olan bir iĢte çalıĢmak 

isterim 

Öğrenciler 153 1,73 0,995 YÜKSEK 

Yapacağım iĢ bana zevk vermelidir. Öğrenciler 153 1,39 0,631 YÜKSEK 

Yapacağım iĢ bana lüks bir yaĢantı 

sunmalıdır. 

Öğrenciler 153 1,98 0,899 YÜKSEK 

Cinsiyetime uygun bir iĢte çalıĢmak isterim Öğrenciler 153 1,75 1,010 YÜKSEK 

Özel hayatımı etkilemeyecek bir iĢte 

çalıĢmak isterim 

Öğrenciler 153 1,49 0,852 YÜKSEK 

Geleceğimi güvence altına alacak bir 

meslek seçiminde bulunmak isterim 

Öğrenciler 153 1,65 0,907 YÜKSEK 

Aldığım eğitimi asla yeterli görmem, hep 

üst bir eğitim almak isterim 

Öğrenciler 153 2,16 1,165 YÜKSEK 

( X =1.00 – 2.33 ise Yüksek; X =2.34 – 3.66 ise Orta; X =3.67 – 5.00 ise DüĢük 

Tablo 10‟da Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin iĢ konusunda Geleceğe 

Yönelik DüĢünceleri verilmektedir. Tabloya göre aritmetik ortalama 1.00 ila 2.33 arasında ise 

“kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum”, katılımın yüksek düzeyde, aritmetik ortalama 2.34 ila 

3.66 arasında ise “kararsızım”, katılımın orta düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Bu sonuçlardan hareketle, üç önerme hariç öğrenciler iĢ konusunda geleceğe yönelik olumlu 

beklentilerini ve memnuniyetlerini dile getirmekte,  bu noktada katılım „yüksek‟ çıkmaktadır.  

Elde edilen bu bulgulardan hareketle öğrenciler „devlet kadrosunda çalıĢmak isterim, masa 

baĢı bir iĢte çalıĢmak isterim ve entelektüel kiĢilerle çalıĢmak isterim‟ önermelerinde ise 

„kararsız‟ bir tutum sergilemiĢlerdir. 

Tablo 11.  Öğrencilerin iĢ konusundaki geleceğe yönelik beklentileri Cinsiyet DeğiĢkeni 

Arasındaki ĠliĢkinin T- Testi Sonuçları 

Cinsiyet N Ortalama Std. Sapma T p 

Erkek 90 1,853 0,458 -0,569 ,570 

Kadın 63 1,895 0,435   

Öğrencilerin geleceğe yönelik düĢünceleri ile cinsiyet değiĢkeni arasında anlamlı iliĢki olup 

olmadığı araĢtırılmak istenmiĢtir (Tablo 11). Bu amaç doğrultusunda bağımsız iki örneklem 

için t- testi kullanılmıĢ ve cinsiyet değiĢkeni ile öğrencilerin iĢ konusundaki geleceğe yönelik 

beklentileri arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı gözlenmiĢtir (T değeri: -0,569 ve p<0,570 

olarak hesaplanmıĢtır). Buna göre %5 önem seviyesine göre çalıĢanların bireysel emeklilik 

hakkındaki bilgi düzeyleri ile cinsiyete göre değiĢmemektedir.  
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Tablo 12. Öğrencilerin Geleceğe Yönelik DüĢünceleri Ġle Mezun Olunan Ortaöğretim Kurumu 

Arasındaki ĠliĢkinin Tek Yönlü Varyans Analizine Göre Değerlendirilmesi  (ANOVA) 

Mezun olunan ortaöğretim kurumu ile öğrencilerin geleceğe yönelik düĢüncelerini belirlemek 

amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıĢtır. Tablo 12‟de sonuçları özetlenen 

analiz, öğrencilerin mezun oldukları orta öğretim kurumu ile geleceğe yönelik beklentileri 

arasında anlamlı bir iliĢkinin varlığını göstermektedir [F(5- 147)= 15,153; 0,000<0.05]. Bu 

analize göre değiĢkenler homojenlik Ģartını sağladığı için (0,176>0,05) Tukey testine 

baĢvurulur. Tukey çoklu karĢılaĢtırma testine göre, söz konusu iliĢki mezun olunan 

ortaöğretim kurumuyla ilgili kız meslek lisesi ve diğer meslek lisesi mezunlarının verdikleri 

cevaplar arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bu farklılığı ortaya koyan kız meslek 

lisesi mezunlarının signum değerleri sırasıyla 0,031, 0,009, 0,028 ve 0,022‟dir.  Benzer 

Ģekilde diğer meslek lisesi mezunlarının signum değerleri sırasıyla 0,035, 0,003 ve 0,027‟dir. 

Bu değerler 0,05‟den küçük olduğundan anlamlı bir farklılık ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 13. Ailenin Gelir Düzeyi Ġle Öğrencilerin Geleceğe Yönelik DüĢünceleri Arasındaki 

ĠliĢkinin Tek Yönlü Varyans Analizine Göre Değerlendirilmesi 

 

 

Ailenin gelir düzeyi ile öğrencilerin geleceğe yönelik düĢünceleri arasındaki iliĢkiyi 

belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıĢtır. Tablo 13‟te sonuçları 

özetlenen analiz, ailenin gelir düzeyi ile öğrencilerin geleceğe yönelik düĢünceleri arasında 

anlamlı bir iliĢkinin olmadığını göstermektedir [F(4-148)= 2,261; 0,489 >0.05]. 
Tablo 14. Annenin Eğitim Durumu Ġle Öğrencilerin Geleceğe Yönelik DüĢüncelerinin Tek Yönlü 

Varyans Analizine Göre Değerlendirilmesi 

Mezun Olunan Ortaöğretim 

Kurumu 

Varyansın Kaynağı KT Sd. F Sig. 
 

 
Kız Meslek Lisesi        

Ġmam Hatip Lisesi      

 
Ticaret Meslek Lisesi Gruplar Arası, 4,539 5 15,153 ,000   

Anadolu Lisesi Grup Ġçi 25,899 147     

Açık Öğretim Lisesi        

Diğer        

Ailenin Gelir Düzeyi Varyansın Kaynağı KT Sd. F Sig. 
 

 
0-1500        

1501-2000      

 
2001-3000 Gruplar Arası ,692 4 2,261 ,489   

3001-4000 Grup Ġçi 29,745 148     

4001 ve Üzeri        
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Annenin eğitim durumu ile öğrencilerin geleceğe yönelik düĢüncelerini belirlemek amacıyla 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıĢtır. Tablo 14‟te elde edilen bulgular,  annenin 

eğitim durumu ile geleceğe yönelik beklentileri arasında anlamlı bir iliĢkinin varlığını 

göstermektedir [F(4- 148)= 3,552; 0,008<0,05]. Bu analize göre değiĢkenler homojenlik 

Ģartını sağladığı için (0,104>0,05) Tukey testine baĢvurulur. Tukey çoklu karĢılaĢtırma testine 

göre, söz konusu iliĢki annenin eğitim durumuyla ilgili ortaöğretim ve lisans mezunlarının 

verdikleri cevaplar arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bu farklılığı ortaya koyan 

ortaöğretim ve lisans mezunlarının signum değerleri sırasıyla 0,033‟dür. Bu değerler 0,05‟den 

küçük olduğundan anlamlı bir farklılık ortaya çıkmaktadır. 

 

Öğrencilerin geleceğe yönelik düĢünceleri ile babanın eğitim durumu arasındaki iliĢkiyi 

belirlemek için tek yönlü varyans analizine baĢvurulmuĢtur. Fakat değiĢkenler homojenlik 

Ģartını sağlamadığı için ANOVA testi yapılmasına gerek duyulmamıĢtır. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Öğrencilerin beklentilerinin tespit edilmesi ve yönlendirilmesi noktasında meslek 

yüksekokullarına önemli görevler düĢmektedir. Meslek yüksekokulu öğrencilerini sınavsız 

geçiĢ, akreditasyon, çalıĢma hayatına yönelik değiĢim ve meslek standartlarının oluĢturulması 

gibi konular gelecek beklentisini etkilemektedir. Bu yapısal değiĢiklikler öğrencinin 

beklentilerine uygun bir Ģekilde dönüĢüm sağlamalıdır. Mesleki eğitim sisteminin kalitesinin 

artırılması ve iĢgücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve yeterliliklere uyumlu hale 

getirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, mesleki eğitimin, gençlerin potansiyellerini 

gerçekleĢtirmelerine katkıda bulunacak, iĢletmelerin gereksinimini karĢılayacak ve 

uluslararası rekabette genç nüfusu ile ön plana çıkaracak Ģekilde yapılandırılması 

gerekmektedir.  

Öğrencilerin gelecek beklentilerini tespit etmeye yönelik gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada elde 

edilen bulguları kısaca özetleyecek olursak;  

 Öğrencilerin %58,8‟ini erkekler, %79,7‟sini birinci sınıflar oluĢturmaktadır. 

  AraĢtırmada öğrencilerin %96,1‟inin kardeĢ sayılarının 2 ve üzerinde olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

  Öğrencilerin çoğunluğunun Anadolu, Ġmam Hatip ve Ticaret Meslek lisesi mezunu 

olduğu, öğrencilerin ailelerinin gelir düzeylerinin ve eğitim seviyelerinin oldukça düĢük 

olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

  Öğrencilerin büyük oranda özel yurtlarda ve kiralık öğrenci evinde kaldıkları tespit 

edilmiĢtir.  

Annenin Eğitim Durumu Varyansın Kaynağı KT Sd. F Sig. 
 
 

Okuma Yazma Yok        

Ġlköğretim      

 
Ortaöğretim Gruplar Arası, 2,666 4 3,552 ,008   

Ön Lisans Grup Ġçi 27,772 148     

Lisans         
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 AraĢtırmaya katılanların GümüĢhane Üniversitesi‟ni tercih etmelerinde memlekete 

yakın olmasının (%35,3) en fazla etkisi bulunmaktadır. 

AraĢtırma kapsamında öğrencilerin gelecek beklentilerini belirlemeye yönelik elde edilen 

bulgulara karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. Elde edilen bu bulgular Ģu Ģekilde özetlenebilir; 

 Meslek yüksek okulu öğrencilerin geleceğe yönelik beklentileri arasında cinsiyet 

değiĢkenine, ailenin gelir durumuna ve babanın eğitim durumuna göre anlamlı bir iliĢki 

olmadığı tespit edilmiĢtir. 

 Öğrencilerin mezun oldukları orta öğretim kurumu ile geleceğe yönelik beklentileri 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Tukey çoklu karĢılaĢtırma testine göre bu fark, 

mezun olunan ortaöğretim kurumuyla ilgili kız meslek lisesi ve diğer meslek lisesi 

mezunlarının verdikleri cevaplar arasındadır. 

 Annenin eğitim durumu ile geleceğe yönelik beklentileri arasında anlamlı bir iliĢkinin 

varlığını göstermektedir. Tukey çoklu karĢılaĢtırma testine göre, söz konusu iliĢki annenin 

eğitim durumuyla ilgili ortaöğretim ve lisans mezunlarının verdikleri cevaplar arasındaki 

farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

AraĢtırmada elde edilen bulgulardan hareketle, öğrenciler çalıĢma hayatı konusunda geleceğe 

yönelik olumlu beklentilerini ve memnuniyetlerini dile getirmektedir.  Elde edilen bu 

bulgulardan hareketle öğrenciler „devlet kadrosunda çalıĢmak isterim, masa baĢı bir iĢte 

çalıĢmak isterim ve entelektüel kiĢilerle çalıĢmak isterim‟ önermelerinde kararsız bir tutum 

sergilemektedir. Bu bulgunun ortaya çıkıĢında öğrencilerin mezun olduktan sonra devlet 

kadrolarına yerleĢecekleri konusunda karamsar bir tutum sergilemesinin etkisi olduğu 

söylenebilir. 

AraĢtırma esnasında görülmüĢtür ki mesleki eğitimin önünde çözüme kavuĢturulması gereken 

birçok problem bulunmaktadır. Bu sorunlardan bir tanesi meslek çeĢitlerinin 

sınıflandırmasının tam olarak yapılmamasıdır. Örneğin Türkiye‟de 50-60 tane meslek çeĢidi 

bulunmakta iken bu durum Almanya‟da 500 kadar meslek çeĢidi olarak sınıflandırılmakta ve 

her birine bir kod verilmektedir. Bu oran Amerika‟da 2000 kadar çıkmaktadır. 

Çözüm gerektiren diğer bir problem de öğrenci kontenjanlarının piyasanın gerçek ihtiyacına 

göre belirlenmemesidir. Zorunlu eğitimin olduğu dönemler içerisinde bir öğrenci staj amacı 

ya da sınırlı saatler içerisinde çalıĢtırılmaktadır. Oysaki AB ülkelerinde zorunlu eğitimin 

olduğu dönemler içerisinde öğrenci çalıĢtırmak, ya da staj yaptırmak yasaktır. Bu ülkelerde 

meslek diploması olmayan kiĢilere bir iĢe girme veya iĢ yeri açma izni verilmemektedir. 

Sonuç olarak; meslek sözcüğünün yeniden tanımlanması ve sertifikalandırılması, mesleki 

eğitim mezunlarının statü ve haklarının kanunlarda belirgin hale getirilmesi, mesleklerin 

toplumun ihtiyaçlarına göre yeniden Ģekillenmesi gerekmektedir. Mesleki alanlarla ilgili 

elinde diploması olmayanlara ilgili mesleklerde iĢ yapabilme yetkisinin verilmemesi 

gerekmektedir. Diğer taraftan meslek alanlarının iĢ dünyası ile intibakının sağlanması ve yasal 

zeminin oluĢturulması gerekir. 
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ORGANIC FARMING IN EUROPEAN UNION COUNTRIES 

AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜLKELERĠNDE ORGANĠK TARIM 

KurtuluĢ MERDAN
1
 

Abstract 

The European Union adopted organic farming regulation in year 1991. Having its content 

enriched through the many modifications it received over the time that passed until today, this 

regulation is the principal legal instrument utilized in EU, in terms of organic production. 

Thanks to this regulation, EU countries experienced remarkable developments in concepts of 

production and consumption of organic farming. The contribution of EU countries in the 

development of organic farming is considerably high. It might be argued that accurate and 

timely planning, adequacy in information flow, financial opportunities provided for 

producers, EU related symbols and legal protection have been effective for successful 

realization of organic farming. 

According to data belonging to year 2016, organic farming lands globally constitute 1% of 

total agricultural lands; whereas 6.7%  of all the agricultural land is utilized as organic 

farming land in the EU. According to the report published by IFOAM and FIBL Research 

Institute; there exist 2.4 millions of organic producers across the world; and these producers 

practice organic farming activities over an area of 51 million hectares. The same report 

states that the economic magnitude of the organic market globally is around 81.6 billion 

USD. Whereas the organic market share among the EU countries is around 27.1 billion USD. 

This would mean that one thirds of global organic market network belonged to the EU 

countries. 

The current state of organic farming practices in EU countries was presented in this study. 

Each of the EU countries were considered on an individual basis in terms of their organic 

farming potential; and method of countrywise comparison was utilized. Findings obtained as 

result of this study demonstrated that Italy was the country that adopted organic farming in 

the fastest and most organized manner, among all the EU countries. Factors such as the 

support of local management, effective utilization of EU research programmes, efficient 

information flow among special customer groups and the internal market having completed 

its development have been effective in the rapid development of organic farming in Italy. 

Keywords: European Union, Organic Agriculture, Market Size, IFOAM 

Özet 

Avrupa Birliği, organik tarım yönetmeliğini 1991 yılında kabul etmiştir. Günümüze kadar 

geçen süre içerisinde pek çok değişiklikle zenginleşen bu yönetmelik AB‟nin organik üretim 

konusundaki en önemli hukuki aracıdır. Bu yönetmelikle AB ülkeleri organik tarımın üretimi 

ve tüketimi konularında kayda değer gelişmeler yaşamıştır. Organik tarımın gelişimde AB 

ülkelerinin katkısı oldukça fazladır. Organik tarımın başarı bir şekilde yürütülmesinde, doğru 

ve zamanlı planlama, bilgi akışında yeterlilik, üreticilere sağlanan maddi kolaylıklar, AB‟ye 

yönelik semboller ve yasal korumanın etkilerinin olduğu söylenebilir. 

                                                           
1
  Dr. Öğr. Üyesi, GümüĢhane Üniversitesi, kurtulus_m@hotmail.com 
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2016 yılı verilerine göre dünyada organik tarım yapılan araziler toplam tarım arazilerinin 

yaklaşık %1‟ini oluşturmaktadır AB ülkelerinde ise tarım arazilerinin %6,7‟sinde organik 

tarım yapılmaktadır. IFOAM ve FIBL Araştırma Enstitüsü tarafından 2017 yılında 

yayımlanan rapora göre dünyada 2,4 milyon organik üretici bulunmakta ve bu üreticiler 51 

milyon hektar alanda organik tarım faaliyetinde bulunmaktadır. Aynı rapora göre dünyada 

organik pazar büyüklüğü 81,6 milyar dolar civarında gerçekleşmektedir. AB ülkeleri arasında 

ise organik pazar payı 27,1 milyar dolar civarındadır. Buradan hareketle dünya organik 

pazar ağının üçte biri AB ülkelerine aittir. 

Bu çalışmada AB ülkelerinde organik tarım faaliyetinin mevcut durumu ortaya konulmuştur. 

Bu amaçla AB ülkeleri organik tarım potansiyeli açısından tek tek ele alınmış ve ülkeler 

bazında kıyaslama yoluna gidilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular İtalya‟nın AB 

ülkeleri arasında organik tarımı en hızlı ve planlı gerçekleştiren ülke olduğunu ortaya 

koymaktadır. İtalya‟da organik tarımın hızlı gelişim göstermesinde yerel yönetimin desteğinin 

alınması, AB‟nin araştırma programlarından etkin biçimde yararlanılması, özel tüketici 

grupları arasında etkin bilgi akışının sağlanması ve iç pazarın gelişimini tamamlaması gibi 

faktörler etkili olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Organik Tarım, Pazar Büyüklüğü, IFOAM 

1- GĠRĠġ 

Son dönemlerde geleneksel tarımdan organik tarıma yönelik hızlı bir geçiĢ süreci 

yaĢanmaktadır. Organik tarıma geçiĢte üreticilere sağlanan finansal desteklemelerin,  geniĢ bir 

ürün yelpazesine sahip olmasının ve ulusal sembollerin önemli katkıları bulunmaktadır. 

Bunun en güzel örneğini Avusturya oluĢturmaktadır. Avusturya sahip olduğu ekili alanların 

%20‟sinde organik üretim yapmaktadır. Organik tarıma geçiĢ süreci sonrasında Fransa, 

Ġspanya ve Portekiz gibi ülkelerde organik tarım iĢletmelerinin sayısının azalmasında birim 

baĢına verilen desteklemelerin azaltılması ya da kaldırılmasının etkisi olduğu söylenebilir 

(www.egebirlik.org.tr).  

Avrupa Birliği ülkelerinde organik üretim, hem üretim miktarı hem de pazar payı açısından 

ilk sırada yer almaktadır. Bu sonucun ortaya çıkıĢında 1992 yılında Ortak Tarım Politikası 

(OTP) çerçevesinde alınan koruyucu ve destekleyici kararların önemli etkileri bulunmaktadır. 

Avusturya, Almanya, Ġsveç ve Lüksenburg gibi ülkelerde organik tarım bu dönemden sonra 

hızla geliĢmiĢtir (Merdan, 2014:50). 

2005 yılına gelindiğinde Avrupa Eylem Planı uygulamaya konulmuĢtur. Bu eylemler 

tüketiciyi bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi, AR-GE çalıĢmalarına ağırlık vermeyi,  ulusal 

destek politikalarının etkinliğini artırmayı ve ithalat koĢullarını güçlendirmeyi amaçlamıĢtır 

(www.prodemorganik.com). 

Organik tarımın geliĢmesinde birim baĢına üreticilere sağlanan desteklemelerin etkisi oldukça 

fazladır. Üreticilere sağlanan desteklemeler ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte ürün 

yelpazesinin ve pazarlama ağının çeĢitlenmesi organik tarıma geçiĢi hızlandırmaktadır. 

Organik ürünlerin süpermarketlere giriĢiyle birlikte üreticilerin konuya ilgisi daha da 

artmıĢtır. 

http://www.egebirlik.org.tr/
http://www.prodemorganik.com/
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2. Avrupa Birliğinin Tarihçesi 

Avrupa birliği ilk olarak 1951 yılında Paris AntlaĢması ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu 

(AKÇT) Fransa, Hollanda, Lüksemburg,  Belçika, Batı Almanya ve Ġtalya‟dan oluĢan 6 üye 

ile kurulmuĢtur. AKÇT‟nin baĢarılı olması Danimarka, BirleĢik Krallık ve Ġrlanda‟yı 

topluluğa üye olmaya yöneltmiĢtir. Üye sayısını 6‟dan 9‟a yükselten geliĢme Danimarka, 

birleĢik krallık ve Ġrlanda‟nın 1972 yılında üyeliğe kabul edilmesiyle gerçekleĢmiĢtir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) 1957 

yılında Roma AntlaĢması ile faaliyete baĢlamıĢtır. 1986 yılında Avrupa Tek Senedi ve 1992 

yılında Maastricht Avrupa Birliği AntlaĢması ile AB'nin hukuki temelleri atılmıĢtır.   

1970‟li yılların baĢlarında ABD‟nin doların konvertibilitesini askıya almasıyla parasal 

birliktelik ve ekonomik yakınlık bir gereksinim olarak hissedilmeye baĢlanmıĢtır.  1973 ve 

1979‟da yaĢanan petrol krizler parasal istikrarsızlığı daha da artırmıĢtır. 1979 yılıyla birlikte 

Avrupa Para Sistemi‟nin iĢlerlik kazanması döviz kurunun sabitleĢmesini ve üye ülkelerin 

ekonomik açıdan kararlı bir tutum sergileyerek birbirlerine karĢılıklı destek vermelerini 

sağlamıĢtır. Üye sayısı 1981‟de Yunanistan‟ın katılımıyla 10‟a çıkmıĢtır. 1986‟da ise Ġspanya 

ve Portekiz‟in katılımıyla güneye doğru bir geniĢleme yaĢanmıĢtır. Bu geniĢlemeler onikiler‟i 

ekonomik geliĢmelerin ortaya çıkardığı farklılıkları önlemek amacıyla yapısal programlar 

uygulamaya koymuĢtur. 1995 yılı itibariyle 12 olan üye sayısı Finlandiya, Avusturya ve 

Ġsveç‟in katılımıyla 15‟e çıkmıĢtır.  2004 yılında 10 ülkenin katılımı ile birlikte (Çek 

Cumhuriyeti, Slovakya, Kıbrıs, Litvanya, Estonya, Polonya Macaristan, Letonya, Malta ve 

Slovenya),  üye sayısı 25‟e çıkmıĢtır. 1995 yılında baĢvuruları kabul edilen Romanya ve 

Bulgaristan 2007‟de birliğe üye olmuĢlardır. 2003 yılında adaylık baĢvurusunda bulunan 

Hırvatistan 2013 yılında birliğe üye olmuĢtur. Hırvatistan‟ın katılımıyla birlikte üye sayısı 

27‟ye çıkmıĢtır. ġu an için üye olmayı bekleyen ve aday statüsünde bulunan ülkeler arasında 

Makedonya, Arnavutluk,  Sırbistan-Karadağ, Kosova ve Türkiye yer almaktadır 

(www.tbmm.gov.tr). 

3. Avrupa Birliği‟nde Organik Tarımın Durumu  

Avrupa‟da organik tarım faaliyeti ilk defa 1924 yılında Rudolf Steiner‟in biyodinamik tarım 

alanındaki çalıĢmaları ile baĢlamıĢ, 1930 ve 1940‟larda Ġsviçre‟de Hans Mueller, Ġngiltere‟de 

Lady Eve Balfour ve Albert Howard‟ın çalıĢmaları ile geliĢmiĢtir. 1960‟lı yıllarla birlikte 

Avrupa‟da birçok iĢletme organik tarıma dönüĢüm yapmıĢ ve 1990‟lı yıllara gelindiğinde 

organik tarım devletçe desteklenmeye baĢlanmıĢtır (Dolun, 2013: 18). 

Organik tarım 1990‟lı yıllardan günümüze kadar Avrupa ülkelerinde hızlı bir yayılım 

göstermiĢtir. Avrupa Birliği ülkeleri açısından bir değerlendirme yapıldığında toplam tarım 

arazilerin yaklaĢık %14‟ünde Avusturya, %7‟sinde ise Ġtalya, Ġsveç ve Finlandiya ekolojik 

üretim yapmaktadır. Organik iĢletme sayısı en fazla Ġtalya‟da bulunmakta, bu sayı yaklaĢık 

140.000 civarındadır. Organik tarımın uygulandığı alan açısından Ġtalya birinci sırada yer 

alırken, bunu sırasıyla Ġngiltere, Almanya ve Ġspanya izlemektedir (Kılıçarslan, 2017: 17) 

 

 

http://www.tbmm.gov.tr/


International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

241 

 

Tablo 1. Avrupa Birliği Ülkelerinde Organik Tarım Alanlarının Yıllara Göre GeliĢimi (2003-

2013) 

Yıllar Organik Üretim Alanı  

(AB15 Ülke) 

Organik Üretim Alanı  
(AB25 Ülke) 

Organik Üretim Alanı  
(AB28 Ülke) 

2003 5.038.830 5.038.830 5.038.830 

2004 5.033.091 5.643.909 5.643.909 

2005 5.257.894 6.036.950 6.036.950 

2006 5.492.964 6.457.729 6.457.729 

2007 5.775.791 6.870.823 7.120.130 

2008 6.154.359 7.332.929 7.613.816 

2009 6.639.256 7.959.530 8.273.308 

2010 7.088.479  8.661.792 9.018.969 

2011 7.294.961 9.020.018 9.416.664 

2012 7.580.568 9. 413.147 9.868.108 

2013 7.843.937 9.739.323 10.232.949 

Kaynak: http://www.organic-europe.net/default.asp sitesindeki son istatistiklerden derlenmiĢtir. 

Tablo 1‟de özetlenen bulgular, AB ülkelerinde organik tarım alanlarında 2003 yılından 2013 

yılına kadar sürekli bir artıĢ olduğunu ortaya koymaktadır. AB‟ye üyelik sayısındaki artıĢa 

paralel olarak organik üretim alanı da sürekli bir artıĢ göstermiĢtir. 2003 yılında 5038.830 

(AB15, AB25, AB28)  olan organik üretim alanı 2013 yılında 15 AB ülkesinde 7.843.937 

hektara, 25 AB ülkesinde 9.739.323 hektara ve 28 AB ülkesinde ise 10.232.949 hektara kadar 

ulaĢmıĢtır. 

4-  Avrupa Birliği‟nde Organik Tarım Mevzuatı 
Avrupa Birliği‟nde organik tarım mevzuatı ilk olarak 1991 yılında yürürlüğe girmiĢtir. 

Ġlerleyen yıllarda bu mevzuatla ilgili olarak 44‟ün üzerinde bir değiĢiklik yapılmıĢtır. Bu 

değiĢiklikler yönetmelikleri daha anlaĢılır hale getirmeyi amaçlamıĢtır (Emir ve Demiryürek, 

2014: 27). Bu yönetmeliklerin kabulünde AB hukuku belirleyici olmaktadır. 1991 yılında 

yürürlüğe giren yönetmelik 2009‟da yürürlükten kaldırılmıĢtır. Yeni yönetmelikler 834/2007, 

889/2008 ve 1235/2008 sayılı direktifler ile yürürlüğe girmiĢtir. AB yönetmeliği 834/2007 ile 

Ģarap, maya, su ürünleri yetiĢtiriciliği ve deniz yosunu gibi yeni alanları kapsayacak Ģekilde 

kapsam geniĢletilmiĢtir. ġu an için Ģarap ve su ürünleri yetiĢtiriciliği geliĢtirilme 

aĢamasındadır ( Kılıçarslan, 2017: 30-32). 

Avrupa Birliği Konseyi, organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesi konusunda 2021 

yılında yürürlüğe girecek yeni yönetmelik hazırlamıĢtır. Avrupa Birliği üyelerinin bazıları 

uygulamada bulunan tüzüğün üzerinden çok fazla zaman geçmediğine yönelik görüĢ 

bildirmelerine ve uzun tartıĢmalar yaĢamalarına rağmen yönetmelik komisyonda kabul 

edilmiĢtir. Avrupa birliğine üye devletlerden Slovakya, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek 

Cumhuriyeti, Litvanya ve Finlandiya düzenlemenin aleyhine oy kullanırken, Belçika, 

Macaristan ve Avusturya ise çekimser kalmıĢtır. Bunların dıĢında kalan 19 üyenin lehte oy 

kullanması ile yasa tasarısı kabul edilmiĢtir.  1 Ocak 2021 tarihinden sonra tasarının 

uygulamaya konulması düĢünülmektedir. Kabul edilen yeni düzenlemeyle birlikte AB içinde 

üretilen ya da dıĢında ithal edilen organik ürünlerin aynı ölçütlere tabi tutulması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Etiketlenen organik ürünlerin %95 oranında organik içeriğe sahip olması 
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Ģartı getirilmiĢtir. Ayrıca 2026 yılıyla birlikte organik tarımın ticaret anlaĢmalarına girmesi 

zorunlu hale getirilecektir. Bu yeniliklere ek olarak organik tarım ürünlerinin üretim 

koĢullarının basitleĢtirilmeye çalıĢılması, organik kuralların geçerli olduğu mantar, tuz, 

palmiye ağacı özü ve asma yaprağı gibi ürünler de organik üretime dahil edilerek ürün 

sayısının geniĢ bir yelpazeye kavuĢturulması, teftiĢ ve kontrollerin risk temelleri üzerine 

oturtulması ve tavĢan, geyik ve kümes hayvancılığı üretiminde yeni kuralların getirilmesi 

hedeflenmektedir  (www.millermagazine.com). 

5- Avrupa Birliği Ülkelerinde Organik Tarım 

Bu baĢlık altında Avrupa birliği ülkelerinde organik tarım faaliyetinin yoğun olarak 

gerçekleĢtirildiği ülkeler değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda Avrupa organik tarım 

piyasasına katkıda bulunan ülkeler ele alınmıĢtır.  Bu kapsamda ele alınan ülkelerle ilgili 

güncel verilere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢ, fakat veri sıkıntısı nedeniyle mevcut veriler kullanılarak 

bir değerlendirme yapılmıĢtır. 

Almanya‟da Organik Üretim 

Avrupa ülkeleri arasında organik pazar payı en fazla olan ülke ise Almanya‟dır. Son yıllarda 

özellikle ekolojik süt ve süt ürünleri ile meyve ve sebze pazarında artıĢ yaĢanmaktadır. 

Almanya organik üretimi daha çok birbirinden bağımsız firmalar aracılığıyla 

gerçekleĢtirmektedir. Üretim yapısı Fransa‟yla benzerlik göstermektedir.  En çok tercih edilen 

ürünler süt ve peynir olup, bunu tereyağı, yoğurt ve benzeri ürünler izlemektedir. Unlu 

mamuller ile ünlenen Almanya‟da bu ürünlerin organik üretimine yönelik çalıĢmalar 

yapılmaktadır.  

Ülke içerinde üretilen organik ürünler halkın taleplerini karĢılamamakta, organik ürünlerin bir 

kısmı ithal edilmektedir. Ġthal edilen ürünler arasında sırasıyla meyve (%56), yağlı tohumlar 

(%50), sebze ve Ģarap (%36), kümes hayvanları eti (%20) ve hububat (%10) yer almaktadır. 

Aynı zamanda Almanya‟da organik olarak satılan sebzenin %45‟i ithal edilmekte olup,  

ithalat yapılan ülkeler arasında Fransa, Ġspanya ve Ġtalya gelmektedir. 

Son yıllarda organik ürün satısıyla ilgili olarak küçük marketlerin payı azalmıĢ, süper ve 

hipermarketler paylarını artırmıĢ ve organik ürün dağıtım kanalları geniĢlemiĢtir. 

Fransa‟da Organik Üretim 

Fransa,  hem rekabetçi hem de iyi bir pazar konumundadır. Fransa sebze üretiminde önemli 

bir yere sahiptir. Bebek mamalarının en çok tüketildiği ülke Fransa‟dır. 2016 yılında yapılan 

bir çalıĢmadan elde edilen bulgular her 10 Fransız‟dan 9‟unun organik ürün tükettiklerini 

ortaya koymaktadır. Tüketilen ürünler arasında süt, yumurta,  meyve, sebze, baharat ve 

kırmızı et yer almaktadır. Fransa Organik Tarım Kurumu (l‟Agence Bio) tarafından 

yayımlanan 2016 yılı raporlarında, organik üretimde %15 artıĢın meydana geldiği ve organik 

üretim alanının 1,5 milyon hektara ulaĢtığı dile getirilmektedir. 

Fransız halkının gıda güvenliği konusunda oldukça bilinçli bir halka sahip olması yeni 

organik ürün arayıĢını da hızlandırmaktadır. Ġthal ürünlere yönelik güven sorunu yaĢayan 

Fransa pazar ağında Fransız milliyetçiliğinin etkisinde kalmaktadır. Bu bağlamda organik 

tarımın geliĢtirilmesinde birtakım alternatiflerin ortaya konulması gerekmektedir. Bu noktada 

markası bilinmeyen firmaların perakende satıĢ imkânlarından faydalanması ve bu Ģekilde 

direk tüketici ile buluĢması bir alternatif oluĢturabilir. Aynı zamanda etiketleme, sertifikasyon 

gibi aĢamaların maliyetini yüksek bulan yatırımcıya B2B (ĠĢletmeden iĢletmeye) ticaret 

modeli önerilebilir. Diğer taraftan Organik Tarım Kurumu tarafından hazırlanan raporda, 

teĢvik olanaklarının artırılması gerektiği, organik tarım üreticisine vergi kolaylığı sağlanacağı 

öngörülmektedir (Pierrat, 2017). 
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Ġspanya‟da Organik Tarım 

Ġspanya‟da organik tarım 1989 yılında bu yana AB çerçevesindeki geliĢmelere bağlı olarak 

yasalarla düzenlenmektedir. 1991 yılında 4.235 hektarlık alanda organik tarım yapılırken 

2001 yılına gelindiğinde bu alanın miktarı 484.140 hektara ulaĢmıĢtır. Yine aynı dönemler 

içerisinde üretici ve ürün iĢleyicilerinin sayısı 396 gibi bir rakamdan 16.576‟ya yükselmiĢtir. 

2001 ve 2002 yılları arasında organik tarım uygulanan alanlar %37‟lik bir artıĢ gösterirken, 

son iki yılda meydana gelen geliĢme daha düĢük olmuĢtur (%9). Bu gerilemenin asıl nedeni 

olarak yeni hükümetin uyguladığı tarım politikaları gösterilmektedir. Kullanılan tarım alanı 

miktarı 484.140 hektardan, 2003 yılında 725.254 hektarlık alana çıkmıĢtır. Ġspanya 2 milyon 

hektarlık organik tarım alanına sahip olup, kullanılan organik tarım alanları sürekli artma 

eğilimindedir. Organik arazi geniĢliği ve mahsul üretimi açısından Avrupa‟nın en büyük 

organik tarım arazileri ispanya‟da bulunmaktadır. 2016 yılı verilerine göre Ġspanya‟da kiĢi 

baĢına 35.4 organik gıda düĢmekte, üretilen organik gıdaların %80‟i de ihraç edilmektedir 

(https://ontrava.com/ ). 

Organik tarım ürünleri olarak tahıl ve baklagiller, sebze ve yumrulu bitkiler yoğun olarak 

üretilmektedir. Bunlara ek olarak turunçgiller, subtropik meyve ve sebzeler, tohum ve fidan 

üretimi alanlarında organik tarım az da olsa uygulanmaktadır. Organik hayvancılık ise 

istenilen düzeyde değildir. Organik hayvansal ürünlerden sığır, koyun ve keçi ülkenin 

Ekstramadura, Katalunya ve Endülüs bölgelerinde yoğun olarak üretilmektedir. Organik 

arıcılık faaliyetini sürdüren iĢletmeler de bulunmaktadır (http://www.bugday.org). 

Ġtalya‟da Organik Tarım 

Ġtalya‟da 1970 yılıyla birlikte organik tarım faaliyeti yapılmaya baĢlamıĢtır. Organik tarım 

faaliyetiyle ilgili olarak 1980‟lerin ortalarına doğru organik tarım ulusal komisyonu 

kurulmuĢtur. 1986 yılına gelindiğinde ise ilk organik tarım standartları yayımlanmıĢtır. 1988 

yılında ise organik tarımla ilgili olarak ulusal bir yasa tasarısı teklifi yapılmıĢtır. 1992‟de 

Ġtalya‟da organik ve biyodinamik tarım federasyonu kurulmuĢtur (www.organic-europe.net). 

AB ülkeleri arasında organik tarımı en hızlı ve planlı gerçekleĢtiren ülke Ġtalya‟dır. 2016 yılı 

verilerine göre Ġtalya organik gıda üretiminde Avrupa‟nın ikinci büyük ülkesidir 

(https://ontrava.com). 1.167.362 hektarlık alana sahip Ġtalya‟da 527,493 hektarlık ekilebilir 

alan bulunmaktadır. Ġtalya‟nın 2011 yılı verilerine göre 43,852 organik ürün elde edilmekle 

birlikte organik ürünlerin perakende satıĢından 1,843 milyon avro gelir elde etmektedir. 

Organik tarım ürünü olarak hububat, kuru bakliyat, zeytin, üzüm ve fındık gibi çeĢitli ürünler 

elde edilmektedir. Elde edilen bulgular tüketilen organik ürünlerin çoğunluğunun yurt içinde 

üretildiğini ortaya koymaktadır. En çok tercih edilen ürünler arasında sırasıyla meyve ve 

sebzeler, süt ürünleri, kahve, çay ve içecekler yer almaktadır. Pazarlama kanalları içerisinde 

süpermarketlerin, organik dükkanların ve restoranların önemli etkileri bulunmaktadır 

(www.organic-europe.net). 

2012 yılı içerisinde 51,667 yon organik ürün ithal edilmiĢtir. Ġthal edilen ürünler arasında 

iĢlenmiĢ ürünler, hububat, taze ve kurutulmuĢ meyveler yer almaktadır. 

Organik tarımın hızlı geliĢim göstermesinde yerel yönetimin desteğinin alınması, AB‟nin 

araĢtırma programlarından etkin biçimde yararlanılması, özel tüketici grupları arasında etkin 

bilgi akıĢının sağlanması ve iç pazarın geliĢimini tamamlaması gibi faktörler etkili olmaktadır 

(Zengin, 2007: 51).  

Letonya‟da Organik Tarım 

Letonya 2012 yılı verilerine göre 195,658 hektar organik tarım alanına sahiptir. Organik ürün 

sayısı ise 3,496‟dır. Organik iĢletme sayısı 2009 yılında 56 iken bu sayı 2012 yılında 138‟e 

http://www.bugday.org/
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ulaĢmıĢtır. Letonya Avrupa Birliği‟ne girdikten sonra organik tarım ve hayvancılık alanında 

hızlı bir ilerleme yaĢamıĢtır. Letonya topraklarının %51,2‟si ekilebilir araziden, %45,8 kalıcı 

otlaklar ve otlatma alanları ve %0,5 kalıcı ekinlerdir. En çok tüketilen ürünler arasında süt ve 

süt ürünleri tahıl, patates, et, meyve ve çilek yer almaktadır. Organik ürünlerin çoğu 

doğrudan, bazı küçük ve özel mağazalar aracılığıyla pazarlanmaktadır (www.organic-

europe.net). 

Letonya, verimli topraklardan oluĢmakta, tarım ve ormancılık üretim sektörüne önemli ölçüde 

girdi sağlamaktadır. Tarım ürünleri arasında buğday öne çıkmakta olup, arpa, çavdar ve yulaf 

da önemli miktarlarda üretilmektedir.  Bu ürünlerin yanı sıra unlu ve unlu mamul sanayisi de 

geliĢmiĢ ve ülkenin gıda ihracatının yaklaĢık dörtte birini oluĢturmaktadır. Son yıllarda 

tüketici talebine paralel olarak tarımsal faaliyetler içerisinde önemli bir yere sahip olan 

organik un ve unlu mamullere yönelik üretim faaliyeti de yapılmaktadır 

(www.millermagazine.com). 

Danimarka‟ da Organik Tarım 

Organik tarım pazarı ürün belgelendirme ve tüketici güveninin kazanılması ile birlikte 

oldukça geliĢmiĢ durumdadır. Organik ürünlerin süpermarketlerde kolayca temin edilebilecek 

yerlerde bulunması pazarın geliĢmesinde önemli etkiye sahiptir.  Organik pazarın 

geliĢmesinde etkili olan baĢka bir faktör de, organik ürünlerin fiyatının geleneksel ürünlerin 

fiyatından diğer ülkelere göre daha düĢük olmasıdır. 

Danimarka Avrupa‟nın en büyük organik süt ve et tedarikçisi konumundadır.  Tahıl, meyve, 

sebze, kahve, çay ve tropikal meyve gibi ürünleri ise ithal etmektedir (Ece, 2008: 17). 

Ġngiltere‟de Organik Tarım  

Ġngiltere‟de organik tarım faaliyeti 1980‟li yıllara kadar sınırlı kalmıĢ ve o dönem çevre 

kirliliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle yeniden gündeme oturmuĢtur. Ġngiltere, organik 

ürün ihtiyacının %66‟sını kendi üretimiyle karĢılamaktadır. Ülke içerisinde organik ürünlerin 

her çeĢidine yönelik talep bulunmaktadır. Organik tahıl üretimi yetersiz olmakla birlikte 

organik kuzu ve dana eti ile süt üretimi oldukça fazladır. Organik süt üretimi yıllık 20.000 ton 

olarak gerçekleĢmektedir.  Toplam süt üretimi açısından bakıldığında organik süt üretiminin 

payı oldukça düĢüktür. Organik süt ile birlikte organik yumurta üretimi de oldukça önemlidir. 

Ülke içersinde elde edilen organik ürünlerin %69‟u süpermarketlerde satılmaktadır 

(Marangoz, 2008: 45-46).  

Ġngiltere‟de organik üretim iĢletmesi 900 civarında olmakla birlikte 70.000 hektar alanda 

organik üretim yapılmaktadır.  

Avusturya‟da Organik Tarım 

533,220 hektarlık organik tarım alanına sahip olup organik ürün çeĢidi 21.843‟tür. ilk organik 

tarım çiftlikleri 1920‟lerde kurulmuĢtur. 1979 yılında Leben Vakfı adı altında en büyük 

organik tarım derneği kurulmuĢtur. 2004 yılında ise organik tarım AraĢtırma Enstitüsü (FiBL) 

Avusturya Vakfı, 2005 yılında ise Avusturya'nın en büyük organik çiftçiler örgütü BIO 

Avusturya Vakfı kurulmuĢtur.  

Organik tarım üretimi en fazla Avusturya‟da yapılmaktadır. Organik tarımsal alanların ülkeler 

sıralamasında Avusturya 2016 yılı verilerine göre 27,1 milyon hektarlık alana sahip olup,  ilk 

sırada yer almaktadır.  Dünya tarım alanlarının sadece %1‟i organik tarıma ayrılmıĢken, 

Avusturya‟da tarım arazilerinin beĢte birinde organik tarım yapılmaktadır.  

Avusturya organik pazarı, geleneksel süpermarket zincirlerinin hakimiyeti altındadır. Bu 

pazar içerisinde organik dükkanlar önemli bir rol üstlenmektedir. 2013 yılı itibariyle Organik 

http://www.organic-europe.net/
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pazarda en çok satılan ürünler arasında sırasıyla yumurta (%18,4'ü), süt (%17.8'i), patates 

(%17.2'si), taze sebzeler (%11.6'u) ve tereyağı (%11'i) gelmektedir. Pazarlama kanalları ise 

genel perakendecilerden (%78.9), organik perakendecilerden (%15.1) ve doğrudan satıĢlardan 

(%6) oluĢmaktadır (www.organic-europe.net). 

Avusturya ulusal eylem planı çerçevesinde organik ürün ve girdilerin pazar payını 

artırabilmek amacıyla bir takım stratejiler belirlemiĢtir. Bu hedefler doğrultusunda organik 

tarım ile ilgili üreticilerin daha fazla bilgi sahibi olmaları sağlanmalı, henüz yeterli 

miktarlarda sebze ve meyve üretimi yapılmayan Avusturya‟da organik üretimin artırılması 

teĢvik edilmelidir.  AB kırsal kalkınma programları ise yerel tarımın çevresel etkilerini 

dikkate almayı amaçlamıĢtır (www.organic-europe.net). 

Avusturya organik tarımda öncü bir rol üstlenmektedir. Elde edilen bulgular organik pazarda 

bir artıĢ olduğunu ortaya koymaktadır. Organik üretim alanını oransal olarak korumak ve 

uzun vadede organik tarımı geliĢtirmek için piyasa oyuncuları, politikacılar, araĢtırmacılar, 

üreticiler ve tüketiciler de dahil olmak üzere ilgili tüm oyuncuların iĢbirliği yapması 

gerekmektedir.  

Belçika‟da Organik Tarım 

Organik tarım faaliyeti 1960‟lı yıllarda Flanders adında bir çiftçinin organik ürün elde 

etmesiyle baĢlamıĢtır. 1970‟lerde organik yaĢam ve bahçe derneği, 1998 yılında ilk organik 

gösteri ve AraĢtırma Çiftliği ve 1999 yılında ise Biyoforum kurulmuĢtur. 

2011 yılı itibariyle toplam tarım arazilerinin %71,9‟u sürekli otlak ve otlak alanlarından 

oluĢmaktadır.  Bununla birlikte tarım alanlarının %26,6‟sı ekilebilir ve %1‟i de sürekli 

ekilebilir arazidir. Temel ekilebilir ürünler arasında buğday, arpa, protein bitkileri ve sebzeler 

yer almaktadır. Organik Pazar ağı  ise son yıllarda sürekli geliĢme eğilimdedir.  KiĢi baĢına 

organik ürün tüketimi 37.9 avro‟dur. En çok satıĢı gerçekleĢen ürünler arasında et ve et 

ürünleri ( %24.5), yumurta (%8.9) ve sebzeler (%5) yer almaktadır. Pazarlama kanallarının 

%44,4‟ünü perakendeciler, %31,5‟ini organik dükkanlar,  %11,5‟ini bakkallar, %4,3‟ünü 

çiftçi pazarı ve %4,1‟ini de doğrudan satıĢ yerleri oluĢturmaktadır (www.organic-europe.net). 

Sonuç olarak, Belçika‟da organik tarım yapılan alanlar sürekli artmakta, Ģu an için 10 hektar 

tarım arazisinin birinde mutlaka organik tarım yapılmaktadır. Aynı zamanda organik 

çiftliklerin sayısı ise 2000 ve 2017 yılları arasında 4 kat artıĢ göstererek 1625‟e ulaĢmıĢtır. 

Hollanda‟da Organik Üretim 

Organik tarım faaliyetinin ortaya çıkıĢı 1947 yılında biyo-dinamik tarım okulunun 

Warmonderhof‟un kurulmasıyla baĢlar. Hollanda da organik tarım faaliyeti 1970‟lerin 

baĢından 1980‟lerin sonlarına kadar sürekli büyüme eğilimi göstermiĢtir. Özellikle organik 

çiftlik sayısı 1972‟de 85 iken 1980‟lerin sonlarına doğru 359‟a  kadar yükselmiĢtir. Organik 

tarım faaliyeti içerisinde tüm sektörlerin geliĢtirilebilmesi için 1992 yılında Biologica adı 

altında yeni bir organizasyon kurulmuĢtur. 2001 yılından 2011 yılına kadar eylem planları 

uygulamaya konulmuĢ, bunun sonucunda organik pazar sürekli büyüme yaĢamıĢtır. 

48.038 hektarlık organik tarım alanına sahip Hollanda‟da 1600 adet organik üretici 

bulunmaktadır. Organik tarım faaliyetinin perakende satıĢından 934 milyon avro elde 

edilmektedir. En çok satan organik ürünler arasında süt ve süt ürünleri, taze sebze ve patates, 

et ve et ürünleri yer almaktadır (www.organic-europe.net).  

Organik üretim çeĢidi olarak en çok hayvansal üretim tercih edilmektedir. Organik süt üretimi 

60.000 ton dolayındadır. Organik ürünlerin satıĢ iĢlemleri süper marketler (%20‟si) tarafından 

gerçekleĢtirilirken, toplam gıda satıĢları içerisinde bu marketlerin payı (%71) oldukça 

yüksektir (Marangoz, 2008: 45). 
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Avrupa‟nın önemli limanlarından birine sahip olan Hollanda‟da 2012 yılında ihracat bedeli 

olarak 783 milyon avro elde edilmiĢtir. Bu bedelin ortaya çıkıĢında AB‟nin Kırsal Kalkınma 

Programı kapsamında sağlanan desteklerin önemli etkisi bulunmaktadır (www.organic-

europe.net). 

Ġsveç‟te Organik Tarım 

Organik tarım faaliyeti kapsamında 1940 yılında Jarna'da bulunan Biyodinamik 

organizasyonu ve 1985 yılında ekoloji organik çiftçiler derneği kurulmuĢtur. 477,685 

hektarlık organik tarım alanına sahip olan Ġsviçre‟de arazilerin %74,4‟ü ekilebilir alanlardan, 

%22‟si otlak ve otlak alanlarından ve %0,1‟i de kalıcı ekinlerden oluĢmaktadır. 2011 yılı 

itibariyle organik üretici sayısı 680‟dir. Perakende satıĢtan 917 milyon avro elde edilmektedir 

(2012). En çok satılan organik ürünler arasında süt ürünleri (%33), meyve ve sebze (%25), 

kahve, çay ve kuru ürünler (%20) yer almaktadır. Ġsveç‟te Ģu an için sığır ve kuzu etinde 

fazlalık, buna karĢılık tahıl miktarında bir yetersizlik söz konusudur (www.organic-europe.net). 

Ġsveç pazarı son yıllarda büyük bir geliĢme göstermiĢtir. 2012 yılında geçici bir durgunluk 

yaĢasa da 2013 yılında hem ulusal hem de siyasi kararların etkisiyle  %5-10 arasında bir 

büyüme hızına ulaĢmıĢtır. Toplam tarım arazilerinin altıda birinde organik tarım 

yapılmaktadır. IFOAM ve FIBL enstitüsü tarafından ġubat 2017 yılında yayımlanan rapora 

göre Ġsveç‟te, sahip olunan tarım arazilerinin %16,9‟unda organik tarım faaliyeti 

gerçekleĢtirilmektedir.  Ġsveç,  organik gıda harcaması açısından kiĢi baĢına 262 euro ile 

Avrupa Birliği ülkeleriyle mukayese edildiğinde birinci sırada yer almaktadır 

(www.bloomberght.com). 

Yunanistan‟da Organik Tarım 

Organik tarımın ortaya çıkıĢı 1980‟li yıllarda kuru üzüm ve organik zeytinyağı üretimiyle 

baĢlamıĢtır. 1993 yılında 2092/91 sayılı AB Tüzüğü çıkarılmıĢtır. 2007-2006 yılları arasında 

AB‟den alınan destekler organik tarımı artırmıĢ, 2011 yılında ise organik alanda ve pazarda 

yaĢanan mali kriz organik tarım faaliyetini azaltmıĢtır. 2016 yılı verilerine göre Yunanistan 

342.584 hektar organik alana sahip olup,  bu alanın toplam tarım arazisinin oranı, %4,19 

olarak gerçekleĢmektedir.  Yunanistan organik perakende satıĢından 60 milyon EURO elde 

etmektedir (https://statistics.fibl.org). Tarım alanlarının %60‟ını otlak ve otlak alanları, %21,8‟i 

ekilebilir araziler, %15,5‟i kalıcı bitkiler ve %2,7‟si de diğer tarım arazileri oluĢturmaktadır.  

Temel ekilebilir organik ürünler arasında tahıllar ve protein bitkileri yer almaktadır. Anahtar 

ürünler arasında ise zeytin, üzüm, narenciye ağırlıktadır (www.organic-europe.net). Organik 

ürünler süpermarketlerde ve özel organik dükkanlarda pazarlanmaktadır. Organik iĢlenmiĢ 

ürünlerin çoğu ithal edilmektedir. 

Son yıllarda hızlı bir geliĢme gösteren organik tarım, Yunanistan‟ın sürdürebilir 

kalkınmasında önemli bir etkiye sahiptir. Yunanistan dünyanın en fazla organik safran 

üreticisidir. Kozani safranı, AB dıĢında, Avrupa çiftliği kaliteli ürünlerin üretilmesini 

destekleyen kampanyada ön plana çıkan on beĢ tarımsal üründen bir tanesi olmuĢtur 

(www.mfa.gr). 

Bulgaristan‟da Organik Tarım 

Bulgaristan organik tarım açısından önemli potansiyele sahiptir. Organik tarım içim kullanılan 

araziler toplam tarım arazilerinin %2,4‟ünü oluĢturmaktadır. 2015 yılında sertifikalı organik 

tarım üreticisi sayısı 6173, organik tarım gerçekleĢtirilen alanın büyüklüğü 118,6 bin hektar 

olarak tespit edilmiĢtir. 2006-2015 yılları arasında organik tarım üretici sayısı yaklaĢık 28 kat 

artmıĢtır.  

http://www.organic-europe.net/
http://www.organic-europe.net/
http://www.organic-europe.net/
http://www.bloomberght.com/
https://statistics.fibl.org/
http://www.organic-europe.net/
http://www.mfa.gr/
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Organik tarım sertifikasına sahip ürünlerin baĢında fındık, ceviz, badem, kestane, tıbbı bitkiler 

ve uçucu yağlar yer almaktadır. Elde edilen bulgular Bulgaristan‟ın lavanta ve gülyağı 

ihracatında dünya lideri konumunda olduğunu göstermektedir. Organik hayvancılıkta ise en 

fazla sertifika arıcılılara verilmiĢtir (https://kircaalihaber.com). 

Romanya‟da Organik Tarım 

Ġlk organik tarım derneği Bioterre adıyla 1997 yılında Romanya‟da kurulmuĢtur. Organik 

tarım ile ilgili ilk ulusal mevzuat uygulaması 2000 yılında gerçekleĢmiĢtir. 2001 yılında ise 

organik tarım Bürosu (anpe) 2004 yılında ise ilk muayene ve belgelendirme organizasyonu Sc 

Ecoinspect kurulmuĢtur.  

Romanya, 2012 yılı itibariyle 288,261 hektarlık organik alana sahiptir. Organik alan 

içerisinde tarıma elveriĢli topraklar 166,806 hektar (%57,8), sürekli otlak ve otlak alanlar 

105.836 hektar (%36,7) ve kalıcı ekinler ise 7.783 hektar (%1,8) olarak yer almaktadır. 

15.315 çeĢit organik ürün çeĢidi bulunmaktadır. 2011 yılı itibariyle perakende satıĢlardan 80 

milyon EURO gelir elde edilmiĢtir. Organik tahıl üretiminde sırasıyla kıĢ buğdayı (% 26,2), 

ayçiçeği (% 15,2), mısır (% 8,1) ve soya (% 7,8) gibi ürünler yetiĢtirilmektedir (www.organic-

europe.net). 

Romanya‟da organik tarım faaliyeti ihracata yönelik gerçekleĢtirilmektedir. Son yıllarda 

devlet desteklemeleriyle birlikte organik tarıma olan ilgide ve sertifikalı üretici sayısında 

büyük bir artıĢ yaĢanmaktadır. En çok ihraç edilen ürünler arasında hububat, yabani mantar ve 

çilek yer almaktadır.  Ġthal edilen ürünler arasında ise iĢlenmiĢ gıdalar ağırlıktadır.  Diğer 

taraftan organik ürünlerin kalitesi konusunda tüketici bilinci çok fazla geliĢmemiĢtir. 

Tüketiciler organik ürün satın alırken sertifikalı ürün olup olmadığını dikkate almamaktadırlar 

(www.organic-europe.net). 

6- SONUÇ 

Son yıllarda organik tarım faaliyeti sürekli bir artıĢ eğilimindedir. 1999 yılı verilerine 

bakıldığında 15,2 milyar dolar olan organik ürün pazar büyüklüğü 2016 yılına gelindiğinde 

89, 7 milyar dolara kadar yükselmiĢtir. Organik Tarım Hareketleri Federasyonu verilerine 

göre 2016 yılında 89,7 milyar dolara çıkan organik tarım piyasasının 43,1 milyar doları 

ABD‟nin, 10,5 milyar doları Almanya‟nın 7,5 milyar doları ise Fransa‟nın elindedir.  

Elde edilen verilerden yola çıkarak Avrupa‟daki ülkelerde organik tarımın oldukça hızlı bir 

geliĢim gösterdiğini söylemek mümkündür. Dünyada organik tarım arazilerinin %1‟inde 

organik tarım yapılmakta iken AB ülkelerinde ise bu oran %6,7 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Organik tarımın Avrupa ülkelerinde geliĢmesinde, organik üreticilere yüksek oranda maddi 

destek sağlanmasının etkisi oldukça fazladır. Aynı zamanda AB ülkeleri etiketleme, 

ambalajlama ve belgeleme konusunda dünyanın en iyisi konumunda yer almaktadır. Bu 

durum tüketiciye güven vermekle birlikte, tüketici talebini artıran en önemli hususlardan biri 

olarak görülmektedir. 

Son yıllarda iç piyasaya sunulan organik ürünlerin büyük bir kısmı biyosüpermarketlerle 

birlikte tüketiciye ulaĢtırılmaktadır. Özellikle Barselona ve Madrid gibi büyük kentlerde 

biyodükkân ve süpermarketlerin sayıları oldukça fazladır. Diğer taraftan bir ürünün organik 

olup olmadığına yönelik endiĢeler, organik ürün hakkında bilginin yetersizliği, fiyatların 

yüksek oluĢu gibi etkenler bu ürünlerin iç piyasada tüketimini olumsuz etkilese de, tüketim 

miktarı artan bir eğilim göstermektedir. Organik tarım faaliyeti Avrupa ülkelerinde yeterli 

olarak görülmese de son yıllardaki geliĢmeler çok kısa bir zaman içerisinde bu alanın kendini 

kabul ettireceğinin iĢaretlerini vermektedir.  

 

https://kircaalihaber.com/
http://www.organic-europe.net/
http://www.organic-europe.net/
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ĠLĠġKĠ ODAKLI LĠDERLĠK, KURUMSAL DUYGUSAL HAFIZA VE 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ĠLĠġKĠSĠ 

Arzu ÇAKAR
1
 

Özet 

Liderliğin kişiler arasında etkin ilişki kurmaya ve sürdürmeye yardımcı olarak işteki stres düzeyini 

azaltırken iş tatminin artmasına imkan verdiği düşünülmektedir. Dolayısıyla, liderlik, devamsızlığı ve 

çalışan devir hızını düşürür, performansı artırır. Literatürde, liderliğin kurumsal hafıza ve örgütsel 

bağlılık ile ilişkilerini inceleyen araştırmalar mevcuttur. Ancak, ilişki odaklı liderliğin kurumsal duygusal 

hafıza ve örgütsel bağlılığa etkisini inceleyen bir çalışma mevcut değildir. Bu araştırmada, ilişki odaklı 

liderliğin kurumsal duygusal hafıza (negatif-ters etki) ve örgütsel bağlılığa (herhangi bir etkisinin 

olmadığı) etkisi ile birlikte kurumsal duygusal hafızanın örgütsel bağlılığa (pozitif yönde) etkisindeki, 

ilişki odaklı liderliğin (etkisinin olmadığı) ara değişken rolü ampirik olarak test edilmiştir. Araştırma, 

İstanbul ilinde hizmet sektöründe bulunan kuruluşların personelinden oluşan 320 kişilik bir örneklem 

üzerinde anket yöntemi kullanılarak 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda: 1) ilişki 

odaklı liderliğin kurumsal duygusal hafıza seviyesine negatif etkisi olduğu, 2) ilişki odaklı liderliğin 

örgütsel bağlılığa istatistiki olarak anlamlı bir etkisi olmadığı, 3) kurumsal duygusal hafızanın örgütsel 

bağlılığa pozitif etkisi olduğu ve 4) örgütsel duygusal hafıza ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide ilişki 

odaklı liderliğin istatistiki olarak anlamlı bir ara değişken etkisinin olmadığı ortaya konmuştur. Hizmet 

sektöründeki kuruluşlarda 10-12 saat dilimleri arasında çalışan personelden toplanan anketlerin 

analizleri sonucunda, çalışanların ilişki odaklı liderlik tarzına karşı hem örgütsel bağlılık açısından hem 

de kurumsal duygusal hafıza açısından tepkili oldukları, bu tepkinin de çalışanların örgüte karşı 

negatif düşünceler içerisinde olmalarına bağlamaktayız. 

Anahtar Kelimeler: İlişki Odaklı Liderlik, Kurumsal Duygusal Hafıza, Kurumsal Hafıza, Örgütsel Bağlılık 

1. GĠRĠġ 

1.1. ĠliĢki Odaklı Liderlik 

ĠliĢki odaklı liderlik, insanlarla iliĢkilerin gerçekleĢtirilmesi, iĢbirlikleri ve takım 

çalıĢmalarının arttırılması, astların is tatmininin arttırılması, organizasyonla bütünleĢmenin 

sağlanmasına yönelik davranıĢların geliĢtirilmesiyle ilgilidir ve (1) destekleyici (supporting), 

(2) geliĢtirici (developing), (3) onaylayıcı (recognizing) davranıĢ Ģekilleri iliĢki odaklı 

liderliğin temelini oluĢturmaktadır (Yukl, 2002: 61). 

Destekleyici liderlik davranıĢı, diğer insanların duygu ve ihtiyaçlarını dikkate alma, kabul 

etme unsurlarını kapsamaktadır. Destekleyici liderlik, kiĢilerarası etkin iliĢki kurmaya ve 

sürdürmeye yardımcı olur. Destekleyici davranıĢın bazı formları isteki stres düzeyini 

azaltırken is tatminin artmasına imkan verir. Artan is tatmini ve azalan stres, devamsızlığı ve 

çalıĢan devir hızını düĢürür, dolaysıyla performansı artırır (Yukl, 2002: 63). AraĢtırmalar, 

destekleyici liderlerin astlarının, liderleri ve isleri konusunda yüksek tatmine sahip olduklarını 
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göstermesine rağmen destekleyici liderliğin astların performansını arttırdığı savını 

desteklememektedir (Yukl, 2002: 64). 

Çok az sayıda çalıĢma, destekleyici liderlik davranıĢı ile performans arasındaki iliĢkiyi 

etkileyen -astın kendine güveninin artması, stresin azalması, lidere güvenilmesi ve lideri için 

daha fazla Ģey yapma isteği gibi- aracı faktörlerden bahsetmektedir (Vroom ve Jago, 1988: 

32; Bragg ve Andrews, 1973: 728; Cooper ve Wood, 1974: 128; Yukl, 2002: 65). 

GeliĢtirici liderlik davranıĢı ise bireyin yeteneklerini arttırmasına yardımcı olan, iĢ 

düzenlemesi ve kariyer geliĢtirmeye imkan veren yönetsel faaliyetleri kapsamaktadır. Koçluk, 

mentorluk ve kariyer danıĢmanlığı geliĢtirici liderlik davranıĢlarındandır. GeliĢtirici liderlik 

davranıĢı hem lider, hem ast hem de örgüt için birçok fayda sağlamaktadır. Astlar açısından 

faydası, daha iyi is düzenlemesi, daha hızlı kariyer geliĢim, kendine güvenin artması, yeteneği 

geliĢtirmesi seklinde sıralanabilir. Lider açısından potansiyel faydası ise, liderin baĢkalarının 

geliĢimine ve yetiĢmesine yardımcı olmasından dolayı duyduğu tatmindir. Örgütsel 

performansın artması, çalıĢanların örgüte bağlılıklarının artması, üst düzey sorumluluk isteyen 

görevlere gelebilecek potansiyel kiĢi sayısının artması gibi faydalar geliĢtirici liderlik 

davranıĢının örgüte katkıları arasında sayılabilir (Yukl, 2002: 66; Goldstein, 1986: 21; 

Bradford ve Cohen, 1984: 12). 

Onaylayıcı davranıĢ, etkili performansından, kayda değer ilerlemelerinden ve örgüte önemli 

katkılarından dolayı diğerlerini övmek ve takdir etme davranıĢını kapsar. Onaylayıcı davranıĢ, 

övme, ödüllendirme ve ödül töreni formlarında olabilir. Literatürde ödüllendirme ile astın 

tatmini arasında pozitif iliĢkiye vurgu yapılırken performansla arasında tutarlı bir iliĢki 

bulunmadığı belirtilmektedir (Kim ve Yukl, 1995: 362; Lowe vd., 1996: 386; Podsakoff ve 

Todor, 1985: 56; Yukl, 2002: 67). Diğer taraftan tanımlayıcı çalıĢmalar etkili liderin, astlarını 

geliĢmelerinden dolayı takdir etmesi, kutlaması, övmesi gerektiğini söylemelerine rağmen, 

yapılan bazı ampirik çalıĢmalar övme ile performans arasında negatif bir iliĢki olduğunu 

ortaya koymuĢtur (Kluger ve DeNisi, 1996: 255). 

1.2. Kurumsal Duygusal Hafıza Seviyesi 

Örgütsel seviyeden bakıldığında hafıza, örgütün sahip olduğu enformasyon birikiminin 

geleceğe aktarılması ile ilgili bir kavram olup; içerik, yayılma, eriĢim ve seviye yönünden 

farklılıklar içeren kitlesel inanıĢ, davranıĢ kalıpları ve maddi bellek birimlerinden meydana 

gelmektedir. Örgütsel hafıza, örgütün sahip olduğu bilginin geleceğe iletilmesi iĢlevini 

görerek girdi etkinliğini arttırmakta, karar alma süreçlerinin verimini yükseltmekte ve örgütün 

paydaĢları arasında bir anlayıĢ birliği oluĢmasına yardımcı olmaktadır (Cote, 2014: 9). 

Örgütsel hafızanın duygu durum yönü de oldukça önemlidir. Örgütsel hafızanın biliĢsel 

öğelerinin yanı sıra duygu öğesi de incelenmesi gereken baĢlı baĢına bir kavram olarak kabul 

edilmektedir.  Akgün vd. (2012: 10) tarafından yapılan çalıĢmalar sonrasında örgütsel 

duygusal hafıza yeni bir kavram olarak literatüre girmiĢtir.  
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Örgütsel duygusal hafıza, en genel tanımı ile dönem içerisinde bilinçsiz bir Ģekilde 

gerçekleĢen duygusal deneyimlerin ve olayların depolanması olarak nitelendirilmektedir. 

Örgütsel duygusal hafıza sayesinde, örgütteki her bir bireyin beyninde yer alan bilgi ve 

becerisi örgütün kullanımına sunulur. Gruplarda çalıĢarak genel bilgi ve beceriler edinilir, 

prosedürler kullanım dokümanlarında saklanır (Holan, 2011: 13). Teknik açıdan örgütsel 

duygusal hafızanın oluĢturulması ve hayata geçirilmesi, en genel anlamda geçmiĢten bugüne 

taĢınan bilginin, güncel aktivitelerde kullanılmasını sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak da 

örgütün verimi arttırılır. Örgütsel duygusal hafıza sistemlerinin geliĢimi, örgütün verimini 

arttırmada da önemli bir iĢlev görmektedir. Örgütsel duygusal hafızanın bulunduğu örgütlerde 

örgüt performansı da istenen düzeyde olabilmektedir. Örgütsel duygusal hafızanın 

oluĢturulmasında kullanılacak bilginin paylaĢımının arttırılmasında bu araçların kullanılması 

bağlılığı arttıracaktır (Alvesson, 2013: 15). 

Kurumsal duygusal hafıza seviyesi, bir örgütte oluĢturulan duygusal hafızanın ne ölçüde 

biriktirildiğini ve duygusal hafıza birikiminde ulaĢılan seviyeyi ifade etmektedir. Antonakis 

vd. (2009) örgütsel duygusal hafıza seviyesini örgütün tüm paydaĢları ve insan dıĢı öğeleri 

üzerinde biriktirilen duygusal hafızanın toplamı olarak ele almaktadır. Teorik açıdan, örgütsel 

duygusal hafıza seviyesi örgütsel duygusal hafıza depolama birimlerindeki mevcut duygusal 

hafızanın bileĢkesi olarak ele alınmaktadır. Operasyonel açıdan bakıldığında ise atıl durumda 

bulunan, yani örgütün faaliyetlerinde kullanılamayan duygusal hafıza, örgütsel duygusal 

hafıza seviyesi içerisinde yer almaz. BaĢka bir ifadeyle; bir paydaĢta ya da bir sembolde 

depolanan duygusal hafıza, örgütün faaliyetlerine dahil edilemediği sürece atıl durumdadır ve 

operasyonel açıdan bir anlam ifade etmez. 

1.3. Örgütsel Bağlılık 

Örgütsel bağlılık kavramı akademik araĢtırmacıların ilgisini ilk kez 1960‟lı yılların sonunda 

çekmeye baĢlamıĢ ve söz konusu kavrama yönelik akademik ilgi 1970‟li yıllardan itibaren 

günümüze kadar artarak devam etmiĢtir. Örgütsel bağlılık kavramına yönelik ilginin en temel 

sebepleri arasında paydaĢların mensup oldukları örgütle olan bağlarının tesp t ed lmes ne 

yönel k duyulan  lg  öneml  b r yere sah pt r (K m ve Brymer, 2011, s. 7). Günümüzde 

örgütler n paydaĢlarının örgüte olan bağlılık sev yeler , paydaĢların b reysel performansları 

açısından en öneml  olan konulardan b r  olarak görülmekted r. ÇalıĢanların örgüte yönel k 

tutum ve davranıĢlarının örgüte olan bağlılık sev yeler   le doğrudan  l Ģk s  bulunmaktadır 

(Snape ve Redman, 2010, s. 9). 

Örgütlerin sert rekabet koĢulları içerisinde varlıklarını sürdürebilmeleri, paydaĢların örgütün 

amacına ve hedeflerine bağlılıklarını gerektirmektedir. ÇalıĢanların gerekli donanıma sahip 

olmaları kadar örgüte yönelik tutum ve davranıĢları da bireysel ve örgütsel performansı 

doğrudan etkilemektedir. PaydaĢların olumlu tutum ve davranıĢları ile örgütün gücü ve 

performansı arasında doğru orantılı bir iliĢki mevcuttur. Bu nedenle, paydaĢların tutum ve 

davranıĢları ile örgütün hedef ve amaçlarına dair bağlılıkları örgüt açısından hayati öneme 

sahiptir (Ashfort vd., 2011, s. 3). 
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2. ARAġTIRMA 

2.1. AraĢtırma Modeli 

Literatürde, liderliğin kurumsal hafıza ve örgütsel bağlılık ile iliĢkilerini inceleyen 

araĢtırmalar mevcuttur. Ancak, iliĢki odaklı liderliğin kurumsal duygusal hafıza ve örgütsel 

bağlılığa etkisini inceleyen bir çalıĢma mevcut değildir. Bu araĢtırmada, iliĢki odaklı liderliğin 

kurumsal duygusal hafıza (negatif-ters etki) ve örgütsel bağlılığa (herhangi bir etkisinin 

olmadığı) etkisi ile birlikte kurumsal duygusal hafızanın örgütsel bağlılığa (pozitif yönde) 

etkisindeki, iliĢki odaklı liderliğin (etkisinin olmadığı) ara değiĢken rolü ampirik olarak test 

edilmiĢtir.  

AraĢtırma, Ġstanbul ilinde hizmet sektöründe bulunan kuruluĢların personelinden oluĢan 320 

kiĢilik bir örneklem üzerinde anket yöntemi kullanılarak 2018 yılında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ġekil 1. AraĢtırma Modeli 

 

2.2. Analiz 

Ġstatistik, sayısal verilerin toplanması, sınıflandırılması, sunulması ve yorumlanmasını konu 

alan bir bilim dalıdır. Bilimsel yöntemlerle toplanan verinin anlamlı hale getirilmesinde 

kullanılan bir tekniktir. Betimsel istatistik ise, sayısal verilerin toplanması, betimlenmesi ve 

sunulmasına yarayan yöntem ve teknikleri içerirler. 

Teorik modeldeki değiĢkenler faktör analizine tabi tutulmadan önce ön uygulamadan elde 

edilen verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığını belirlemek için Kaiser-Meyer Olkin 

(KMO) örneklem uygunluğu testi ve Bartlett‟in küresellik testi yapılarak anti imaj korelasyon 

matrisinin köĢegen değerleri incelenmiĢtir. KMO sonucu istatistiki olarak anlamlı görülen 
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0.70 alt sınırından oldukça fazla 0.88 seviyesinde hesaplanmıĢ, aynı Ģekilde Bartlett küresellik 

testi sonuçları da anlamlı bir iliĢkiye iĢaret etmiĢtir. 

Tablo 1. KMO ve Barlett Küresellik Testi 

Kaiser-Meyer Olkin (KMO) örneklem uygunluğu testi 0,883 

Barlett Küresellik Testi 

Chi-Square 4375,080 

df 105 

Sig. 0,000 

Sonraki aĢamada ĠliĢki Odaklı Liderlik (5 measures), Kurumsal Duygusal Hafıza Seviyesi (14 

measures) ve Örgütsel Bağlılık (7 measures) Ģeklindeki değiĢkenler faktör analizine tabi 

tutulmuĢtur. Faktör analizi sonucunda Etkili ĠletiĢim ölçeğinde yer alan 11 soru 0,50‟nin 

altında faktör dağılımı gösterdiğinden ve güvenirliliği düĢürerek farklı faktörlere düĢtüğünden 

ölçekten çıkarılmıĢtır. Kalan 15 soru 3 faktöre dağılmıĢtır. Faktör yükleriyle birlikte faktör 

analizine tabi tutulan değiĢkenlerimiz aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir: 

Tablo 2. Faktör Analizi Sonuçları 

DöndürülmüĢ DeğiĢken Matrisi
a
 

 
DeğiĢken 

1 2 3 

IOL4. ÇalıĢanların katkılarını ve baĢarılarını takdir eder 0,870   

IOL3. ÇalıĢanları etkileyen kararları alırken onlara danıĢır.  0,863   

IOL2. ÇalıĢanları etkileyen faaliyetler konusunda onları bilgilendirir.  0,840   

IOL1. ÇalıĢanlarla iĢin dıĢındaki konularla ilgili olarak da iliĢkiler kurar.  0,828   

IOL5. ÇalıĢanların anlaĢmazlıkları, çatıĢmaları, ihtilafları çözmelerine yardım 

eder. 

0,820 
  

KDHS5. Bankamızda geçmiĢten edindiğimiz duygusal deneyimler; estetik 

tasarım, broĢürler, toplantı odaları, koridorlar, heykeller ve sanat eserleri ile 

çalıĢma ortamına yansımaktadır. 

 0,770 

 

KDHS7. Bankamızda karar verme sürecine destek olmak amacıyla geçmiĢten 

edindiğimiz duygusal deneyim birikimi bir kılavuz olarak kullanılmaktadır. 

 0,763 
 

KDHS13. Bankamızda, müĢteriler ile ilgili sorunların çözümünde geçmiĢten 

edindiğimiz duygusal deneyim birikimi kullanılmaktadır. 

 0,739 
 

KDHS12. Bankamızda, rakiplerle baĢa çıkabilmek için geçmiĢten edindiğimiz 

duygusal deneyim birikimi kullanılmaktadır. 
 

0,708 
 

KDHS6. Bankamızda, gerçekleĢtirmekte olduğumuz faaliyetlerle ilgili 

stratejilerin belirlenmesinde geçmiĢten edindiğimiz duygusal deneyimler 

kullanılmaktadır. 

 

0,694 

 

KDHS1. Bankamızda sorunların çözümünde geçmiĢten edindiğimiz duygusal 

deneyim birikimi kullanılmaktadır.   
 

0,679 
 

OBS4. Bankamızda bireysellik yerine ekip çalıĢması daha fazladır.   0,807 

OBS3. Bankamızın çalıĢanları birbirlerine açık ve dürüstlerdir.   0,775 

OBS6. ÇalıĢma arkadaĢlarım bana iĢimde güven verir.   0,750 

OBS7. Bankamızın sıcak bir çalıĢma ortamı vardır.   0,688 

Ekstraksiyon Yöntemi: Temel BileĢen Analizi. 

Rotasyon Yöntemi: Kaiser Normalizasyonu ile Varimax. 
   

a 
Rotasyon 4 ardıĢık yinelemede yakınsamıĢtır.    
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Literatür araĢtırmalarında, özellikle ölçek geliĢtirme çalıĢmalarında geçerlilikten önce 

güvenirlilik analizi yapıldığı görülmektedir. Bunun yapılmasının nedeni, güvenilir olmayan 

bir ölçeğin aynı zamanda geçerli de olamayacağıdır. Güvenirlilik analizi, ölçme aracının her 

durumda tutarlı benzer sonuçlar doğurması anlamına gelmektedir. Bir ölçek için güvenirlilik 

sağlanmıyorsa geçerlilik çalıĢması yapmaya gerek yoktur (Çelik ve Bindak, 2005). Hazırlanan 

ifadelerin kendi içerisinde tutarlı olma, kararlı olma ve gözlemlenmek istenmeyen tepkileri 

uyandırmadan, gözlemlenmek istenen tepkileri alma gücü bakımından incelenmelidir. 

Faktör analizinin ardından, değiĢkenler arasındaki ortalama iliĢkiyi dikkate alarak ölçümün 

içsel tutarlılığını tespit etmek için güvenirlilik analizi uygulanmıĢtır. Literatürde, Nunnally‟in 

(1978) belirttiği Cronbach Alfa katsayısı 0.70 ve üzeri olan ölçümler yeterli kabul 

edilmektedir (Nunnally, 1978; Hair vd., 2000). 

Tablo 3. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

DeğiĢkenler Soru Sayısı 
Cronbach Alfa (α) 

Değerleri 

ĠletiĢim Odaklı Liderlik 5 
,900 

Kurumsal Duygusal Hafıza Seviyesi 6 
,854 

Örgütsel Bağlılık 4 
,793 

3. SONUÇ 

Korelasyon analizi sonucunda, ĠliĢki Odaklı Liderlik ile Kurumsal Duygusal Hafıza Seviyesi 

ve Örgütsel Bağlılık değiĢkenleri arasındaki iliĢkilerde birbirleriyle ters yönde ama anlamlı bir 

iliĢki bulunmaktadır. Anlamlı yöndeki iliĢki sonucunda, çalıĢanların iliĢki odaklı liderlik 

karĢısında negatif bir etkiyle hem Kurumsal Duygusal Hafıza Seviyesi hem de örgütsel 

bağlılık açısından olumsuz yönde davranıĢ sergiledikleri tespit edilmiĢtir. Bunun da sebebinin 

bankacılık sektöründeki yoğun çalıĢma temposundan dolayı, çalıĢanların liderlerine ya da üst 

yönetime karĢı sergilemiĢ oldukları bir negatif tutum olduğu tespit edilmiĢtir. Banka 

çalıĢanlarının üst yönetimin kendilerine yönelik tutum ve davranıĢları sonucunda kuruma 

karĢı bağlılıkları zayıflamakta ve kendilerini kuruma ait olarak düĢünmemektedirler. 
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Tablo 4. Korelasyon Analizi Sonuçları 

 
DeğiĢim Odaklı 

Liderlik 

Örgütsel 

Yenilikçilik 

Örgütsel Seviyede 

Duygusal Hafıza 

Yayılımı 

DeğiĢim Odaklı 

Liderlik 

Pearson 
Correlation 

1 -,119** -,098* 

Sig. (2-tailed)   0,003 0,016 

Sum of Squares 
and Cross-
products 

519,406 -29,549 -29,375 

Kovaryans 0,859 -0,049 -0,049 

N 320 320 320 

Örgütsel 

Yenilikçilik 

Pearson 
Correlation 

-,119** 1 ,574** 

Sig. (2-tailed) 0,003   0,000 

Sum of Squares 
and Cross-
products 

-29,549 119,019 81,963 

Kovaryans -0,049 0,197 0,137 

N 320 320 320 

Örgütsel 

Seviyede 

Duygusal Hafıza 

Yayılımı 

Pearson 
Correlation 

-,098* ,574** 1 

Sig. (2-tailed) 0,016 0,000   

Sum of Squares 
and Cross-
products 

-29,375 81,963 172,859 

Kovaryans -0,049 0,137 0,288 

N 320 320 320 

** Korelasyon 0.01 seviyesinde istitatistiki olarak anlamlıdır (2-tailed) 

* Korelasyon 0.05 seviyesinde istitatistiki olarak anlamlıdır (2-tailed) 

Öngörülen araĢtırma hipotezlerini test etmek için regresyon analizi kullanılmıĢtır. Regresyon 

analizi sonucunda elde edilen bulgulara bakıldığında; 

ablo 5. Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız DeğiĢkenler Bağımlı DeğiĢkenler 
Standart  

β 

Sig. Adjusted 

R
2
 

F 

Değeri 

ĠliĢki Odaklı Liderlik 
Kurumsal Duygusal 

Hafıza Seviyesi 
-,119 ,003 ,013 8,642 

ĠliĢki Odaklı Liderlik Örgütsel Bağlılık 
-,098 ,016 ,008 5,849 

Kurumsal Duygusal 

Hafıza Seviyesi 
Örgütsel Bağlılık 

,574 ,000 ,328 292,881 

DeğiĢkenler arasındaki iliĢkiler regresyon analizi sonucunda, bağımsız değiĢken iliĢki odaklı 

liderliğin, bağımlı değiĢken örgütsel bağlılık değiĢkeni üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

iliĢki bulunmaması dıĢında, diğer değiĢkenler arasındaki iliĢkiler istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Bağımsız değiĢkenlerin, bağımlı değiĢkenler üzerindeki etkisinde; Standart β 

değeri, Sig. Değerine göre **:p<0.05 ve ***:p<0.001 düzeyinde anlamlı olduğundan dolayı 2 

hipotez desteklenmektedir. 
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Ara değiĢken etkisi dıĢında araĢtırma modelimizde belirtilen değiĢkenler arasında yapılan 

hipotez testleri sonucunda, regresyon analiziyle p<0.05 ve p<0.001 anlamlılık seviyesinde 

hipotezler desteklenmiĢtir. H2 hipotezi değiĢkenler arasındaki iliĢkide yapılan regresyon 

analizi sonucunda anlamlı bir iliĢki bulunmadığından desteklenmemektedir. DeğiĢkenler 

arasındaki iliĢkilerde H1 hipotezinde regresyon analizi sonucunda istatistiksel olarak ters 

yönde (negatif) anlamlıdır. Yani kurumsal duygusal hafıza seviyesinde üzerinde iliĢki odaklı 

liderliğin ters yönde etkisi söz konusudur. Banka çalıĢanları üst yönetimin tutum ve 

davranıĢları karĢısında kurumsal duygusal hafıza seviyelerini düĢürmeyi tercih etmektedirler. 

Bu da çalıĢanların kurum içinde gereğinden fazla çalıĢtıklarını ve bu yoğun tempo sonucunda 

yeterli seviyede verimli olamadıklarını da göstermektedir. 

Ara değiĢken etkisinde, araĢtırma modelimizde belirtilen değiĢkenler arasında yapılan hipotez 

testleri sonucunda, regresyon analiziyle iletiĢim odaklı liderliğin ara değiĢken etkisinin 

olmadığı ve anlamlı bir iliĢki çıkmadığı tespit edilmiĢtir. 

Tablo 6. Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız DeğiĢkenler Bağımlı DeğiĢken 
Standart  

β 

Sig. Adjusted 

R
2
 

F 

Değeri 

Kurumsal Duygusal 

Hafıza Seviyesi 
Örgütsel Bağlılık 

,570 ,000 ,328 292,881 

ĠletiĢim Odaklı 

Liderlik 
-,031 ,367 ,328 146,803 

Regresyon analizleri sonuçlarına göre kabul edilen ve edilmeyen hipotezler Tablo 7‟de 

sunulmaktadır: 

Tablo 6. Regresyon Analizi Sonuçları 

Hipotezler Sonuç Sig. 

H1: ĠliĢki Odaklı Liderliğin Kurumsal Duygusal 

Hafıza Seviyesi üzerinde etkisi vardır. DESTEKLENDĠ P<0.05 

H2: ĠliĢki Odaklı Liderliğin Örgütsel Bağlılık 

üzerinde etkisi vardır. DESTEKLENMEDĠ  

H3: Kurumsal Duygusal Hafıza Seviyesinin 

Örgütsel Bağlılık üzerinde etkisi vardır. DESTEKLENDĠ P<0.001 

H4: Kurumsal Duygusal Hafıza Seviyesi ile 

Örgütsel Bağlılık Arasındaki iliĢkide ĠliĢki 

Odaklı Liderliğin Ara değiĢken etkisi vardır. 
DESTEKLENMEDĠ  

ÇalıĢanların aynı zamanda hangi sektörde oldukları da önem arz etmektedir. Özel sektör ya da 

kamu sektörü ayrımına gitmemiz olası sonuçları ortaya çıkartabilecektir. Özel sektörde 

çalıĢanların iĢlerini kaybetme korkusu varken, kamu sektöründe çalıĢan memurların iĢlerini 

kaybetme korkusu bulunmamaktadır. Doğal olarak zorunlu ya da isteğe bağlı bir durumun 

oluĢması bu durumda beklenmemelidir. 
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THE PRESENT STATE AND THE FUTURE OF THE WORLD 

ORGANIC FARMING POTENTIAL 

DÜNYA ORGANĠK TARIM POTANSĠYELĠNĠN BUGÜNKÜ DURUMU 

VE GELECEĞĠ  

KurtuluĢ MERDAN
1
 

Abstract 

Negative effects of synthetic agricultural inputs, forgotten with the concern to feed the 

growing world population, have been seen intensively in developed countries and this 

situation accelerated the search for an alternative system to the traditional farming method. 

Organic agriculture, which is carried out entirely by using natural resources and accepted as 

an environment friendly production system, emerged at the beginning of the 19th century 

however reached the mass level towards the end of the 1920s. In Europe, the term organic 

farming has started to be mentioned since the 1930s. However, in this period, the growing 

world population has also brought about the concerns of nutrition. At this point, increasing 

demand for food has made it necessary to use of substances such as fertilizers, hormones and 

antibiotics in agricultural inputs. In the 1950s, the help providedreduced the importance 

given to organic agriculture, supported the use of agricultural inputs and this situation has 

spread rapidly to every unit of production. While organic agriculture was defined as the 

single sector protecting the environment and natural balance in the 1960s, this feature has 

started to be questioned in the 1970s. The studies, which continued separately until then, 

made it necessary to gather organic agriculture activities under one roof, to prepare the 

necessary regulations and to share all developments with its members and farmers in 1972. 

This situation has been moved to different dimensions with the establishment of IFOAM in 

1972 and FIBL in 1973. Today, organic agriculture differs from other agricultural techniques 

due to the fact that it has the knowledge accumulation and ability of organization and that it 

is placed in the legal framework, under the obligation of quality and sufficient product.  

With this study, the past, present and future of the organic farming activities have been 

evaluated. In the formation of the theoretical and evaluation part of the study, previously 

published articles, internet resources, visual and printed media have been used. Some 

predictions are made about the future of organic agriculture at the end of the study. 

Keywords: Organic Agriculture, Agricultural Input, Traditional Agriculture, IFOAM 

Özet 

Artan dünya nüfusunu besleyebilme kaygısı ile unutulmuş sentetik tarımsal girdilerin ortaya 

çıkardığı olumsuz etkiler gelişmiş ülkelerde yoğun bir şekilde görülmüş, bu durum geleneksel 

tarım yöntemine alternatif sistem arayışlarını hızlandırmıştır. Üretiminde tamamen doğal 

kaynaklar kullanılarak yapılan ve çevreye dost bir üretim sistemi olarak kabul edilen organik 

tarım, 19. Yüzyılın başlarında ortaya çıkmakla birlikte 1920‟li yılların sonlarına doğru 

kitlesel boyutlara ulaşmıştır. Avrupa‟da ise „organik tarım‟ ifadesinden 1930‟lu yıllardan 

itibaren söz edilmeye başlanmıştır. Ancak bu dönemde artan dünya nüfusu beraberinde 

beslenme kaygılarını da gündeme getirmiştir. Bu noktada artan gıda talebini karşılama isteği 

tarımsal girdilerde gübre, hormon ve antibiyotik gibi maddelerin kullanımını gerekli kılmıştır. 
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1950‟li yıllarla birlikte yapılan yardımlar organik tarıma verilen önemi azaltmış, tarımsal 

girdi kullanımını desteklemiş, bu durum üretimin her birimine süratle yayılmıştır. 1960 

yıllarda organik tarım faaliyeti çevreyi ve doğal dengeyi koruyucu bir tek sektör olarak 

tanımlanmakta iken, 1970‟li yıllarla birlikte bu özelliği sorgulamaya alınmış, bu zamana 

kadar ayrı ayrı süregelen çalışmalar, 1972 yılında organik tarım faaliyetlerini tek bir çatı 

altında toplamayı, gerekli yönetmelikleri hazırlamayı, tüm gelişmeleri üyeleri ve çiftçileriyle 

paylaşmayı zorunlu kılmıştır. Bu durum 1972‟de IFOAM‟ın ve 1973‟te FIBL‟ın kurulmasıyla 

farklı boyutlara taşınmıştır. Günümüzde ise organik tarım bilgi birikimi ve organizasyon 

yeteneğine sahip, yasal çerçeveye kavuşturulmuş, kaliteli ve yeterli ürün alınması zorunluluğu 

altında diğer tarım tekniklerinden ayrılmaktadır.  

Bu çalışmayla, organik tarım faaliyetinin dünü, bugünü ve yarını değerlendirmeye alınmıştır. 

Çalışmanın teorik ve değerlendirme kısmının oluşturulmasında daha önce yayımlanmış 

makalelerden, internet kaynaklarından, görsel ve yazılı basından yararlanılmıştır. 

Çalışmanın sonunda organik tarımın geleceği hakkında bir takım öngörülerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Tarımsal Girdi,  Geleneksel Tarım, IFOAM 

1- GĠRĠġ 

Son yıllarda tarımsal ürünlerde kimyasal kullanımının artmasının insan sağlığını tehdit eder 

boyutlara ulaĢmasıyla birlikte, bütün dünya ülkelerinde organik tarıma yönelik hızlı bir 

yayılım gerçekleĢmiĢtir. Dünya ülkeleri çevrenin korunmasını ve kimyasalların insan üzerinde 

yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırabilecek alternatif bir tarım sistemi benimsemiĢlerdir.  

Bu noktada geliĢmiĢ ülkeler çevre örgütlerinden ve tüketicilerden gelen istekler doğrultusunda 

organik üretime baĢlamıĢ ve global organik gıda pazarını da hızla artırmıĢlardır (Sarıkaya, 

2007: 110). 

Organik tarım; hatalı uygulamalar neticesinde kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmayı 

hedefleyen, insan ve çevreye dost üretim sistemlerini kullanmayı amaç edinen, tamamen 

organik ilaç ve gübre kullanımını tavsiye eden ve üretim artıĢından ziyade kalitenin 

artırılmasını ilke edinen bir üretim biçimidir. Organik tarım; dil farklılıkları nedeniyle 

Almanya‟da ekolojik, Fransa‟da biyolojik ve Ġngiltere‟de organik gibi farklı isimlerle 

anılmaktadır (Demiryürek, 2011: 28). 

Organik tarım faaliyeti son yıllarda Avrupa ülkelerinde hızlı bir geliĢim göstermektedir. Bu 

geliĢmelerin kaynağını organik üreticilere sağlanan destekler, ürün çeĢitliliği, üretici ve 

tüketicilere yeterli bilgi verilmesi, yasal önlemler ve planlama faaliyetleri oluĢturmaktadır.  

Dünyada organik tarım üretimi gerçekleĢtirilen alanlar, tarım alanlarının yaklaĢık %1‟lik 

kısmını oluĢturmaktadır. 2017 verilerine göre dünyada 2,4 milyon üretici 50.9 milyon hektar 

alanda organik tarım faaliyetinde bulunmaktadır.  Organik tarım arazisi en fazla olan ülke 

Avustralya‟dır. 22,7 milyon hektar alanla Avustralya toplam organik alanların %45‟ine 

sahiptir. Avustralya‟yı sırasıyla Arjantin (3,1 milyon hektar), ABD (2 milyon hektar),  

Ġspanya (2 milyon hektar) ve Çin (1,6 milyon hektar) izlemektedir. Sahip olduğu tarım 

arazisine göre organik tarım alanına ayrılan payın en fazla olduğu ülke ise Liechtenstein‟dır 
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(%30,2). Liechtenstein‟ı sırasıyla Arjantin  (%21,3) ve Ġsveç (%16,9) izlemektedir (FIBL and 

IFOAM, 2017). 

Dünya ülkelerinde organik olarak üretilen ürünlerin genel dağılımı geleneksel ürünlere 

yönelik gerçekleĢmektedir. Örneğin, Arjantin‟de et ve et ürünleri, Danimarka‟da süt ve süt 

ürünleri, Hindistan‟da çay, Tunus‟ta hurma, Afrika‟da muz geleneksel üretilen ürünler 

arasında yer almaktadır. 

2017 yılı FIBL raporuna göre 2015 yılı içerisinde organik tarım üreticilerinin %84‟ten fazlası 

Güney Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında faaliyet göstermektedir. Organik ürün pazarı 35,8 

milyar Euro ile ABD‟nin elinde bulunmaktadır. ABD‟yi sırasıyla 8,6 milyar Euro ile 

Almanya, 5 milyar Euro ile Fransa ve 4,7 milyar Euro ile Çin izlemektedir. Pazar payının 

büyüklüğüne rağmen ABD‟de organik ürün tüketimi oldukça düĢük gerçekleĢmektedir. 

Oysaki Fransa‟daki durum pazar payı ile paralellik göstermekte, tüketicilerin  %89‟u organik 

ürün tüketiminde bulunmaktadır. KiĢi baĢı organik gıda harcamasında ise 262 Euro ile Ġsviçre 

baĢı çekmektedir. Ġsviçre‟yi 191 Euro ile Danimarka, 177 Euro ile Ġsveç ve 170 Euro ile 

Lüksemburg izlemektedir.  Avrupa Birliği ülkelerinde ise organik gıda harcaması için ayrılan 

bütçe kiĢi baĢı 53,7 Euro olarak gerçekleĢmektedir. KiĢi baĢı organik gıda harcaması fazla 

olan ülkeler, genellikle refah seviyesi yüksek ve organik tüketim konusunda bilinçli ülkeler 

olarak ifade edilebilir (FIBL and IFOAM, 2017). 

2. DÜNYADA ORGANĠK TARIMIN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

Artan dünya nüfusunu besleyebilme kaygısı ile unutulmuĢ sentetik tarımsal girdilerin ortaya 

çıkardığı olumsuz etkiler; geliĢmiĢ ülkelerde yoğun bir Ģekilde görülmüĢ, bu durum 

geleneksel tarım yöntemine alternatif sistem arayıĢlarını hızlandırmıĢtır. Üretiminde tamamen 

doğal kaynaklar kullanılarak yapılan ve çevreye dost bir üretim sistemi olarak kabul edilen 

organik tarım, 19. yüzyılın baĢlarında ortaya çıkmakla birlikte 1920‟li yılların sonlarına doğru 

kitlesel boyutlara ulaĢmıĢtır.  

Avrupa‟da ise organik tarım ifadesinden 1930‟lu yıllardan itibaren söz edilmeye baĢlanmıĢtır. 

Ancak bu dönemde artan dünya nüfusu beraberinde beslenme kaygılarını da gündeme 

getirmiĢtir. Bu noktada artan gıda talebini karĢılama isteği tarımsal girdilerde gübre, hormon 

ve antibiyotik gibi maddelerin kullanımını gerekli kılmıĢtır. 1950‟li yıllarla birlikte yapılan 

yardımlar organik tarıma verilen önemi azaltmıĢ, tarımsal girdi kullanımını desteklemiĢ, bu 

durum üretimin her birimine süratle yayılmıĢtır. 1960 yıllarda organik tarım faaliyeti çevreyi 

ve doğal dengeyi koruyucu bir tek sektör olarak tanımlanmakta iken, 1970‟li yıllarla birlikte 

bu özelliği sorgulamaya alınmıĢ, bu zamana kadar ayrı ayrı süregelen çalıĢmalar, 1972 yılında 

organik tarım faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamayı, gerekli yönetmelikleri hazırlamayı, 

tüm geliĢmeleri üyeleri ve çiftçileriyle paylaĢmayı zorunlu kılmıĢtır. Bu durum 1972‟de 

IFOAM‟ın ve 1973‟te FIBL‟ın kurulmasıyla farklı boyutlara taĢınmıĢtır. Her iki kuruluĢta 

tüm dünyada organik tarımda meydana gelen geliĢmeleri ve sayısal verileri her yıl düzenli 

olarak yayımlanmaktadır. 
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3. DÜNYADA ORGANĠK TARIMIN BENĠMSENMESĠNDE ETKĠLĠ OLAN 

FAKTÖRLER 

Avrupa ülkelerinin birçoğunda ve Amerika‟da organik tarımın geliĢimine çiftçiler öncülük 

etmektedir. Organik tarımın yapılanması üreticiden baĢlayarak, aĢağıdan yukarıya doğru, arz 

kaynaklı olarak gerçekleĢmektedir.  Bu durumda, çiftçilerin organik tarımı benimsemelerinde 

etkili olan faktörler ve motivasyon kaynakları farklık gösterebilir. Bu bağlamda, çiftçilerin 

neden organik tarımı tercih ettikleri birçok araĢtırmanın merak konusu olmuĢtur. Yapılan 

değerlendirmeler sonucunda klasik tarımdan organik tarıma geçiĢte genel olarak etkili olan 

unsurlar beĢ farklı kategoride sınıflandırılabilir: 

Birincisi, hayvan sağlığının bozulması ve toprak erozyonu gibi klasik tarımla ilgili geçiĢte 

yaĢanan olumsuzluları en asgari düzeye indirgemeyi hedeflemesi, 

Ġkincisi,  ekonomik ve mali sorunların çözüme kavuĢturulması ve çiftliğin uzun dönemde 

varlığını sürdürebilmesi, 

Üçüncüsü, bazı zararlı maddelerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek sağlık 

problemlerinden kaçınma isteği, 

Dördüncüsü, sosyo-politik, dinsel veya çevresel gibi genel faktörlerin etkileri, 

BeĢinci ve son olarak, organik ürün satıcıları, aile bireyleri, arkadaĢların teĢvikleri ile organik 

tarımın tanıtımı ve değerlendirmesiyle ilgili sosyal çevreden gelen teĢvikler de bu etkenler 

arasında yer almaktadır (Padel, 1994; Padel ve Lampkin, 1994; Demiryürek, 2000; 

Demiryürek, 2004: 64). 

4. DÜNYADA ORGANĠK TARIM POTANSĠYELĠ 

Organik tarım faaliyeti ilk defa Avrupa ve ABD‟de baĢlamıĢ ve zamanla bütün ülkelere 

yayılmıĢtır. Organik tarım faaliyetinin hızla yayılmasında çevre ve sağlık alanı ile ilgili endiĢe 

verici durumların ortaya çıkmasının önemli etkileri bulunmaktadır. Organik tarım ve gıda 

ürünlerine olan ilginin artması, doğal olarak, organik tarımı benimseyen çiftçi sayısını da 

artırmıĢtır. Bu ilginin sürekli artması aynı zamanda uluslararası ticareti de geliĢtirmiĢtir. Bu 

noktada kendi ülkelerinde organik ürünler için iç pazar ve talep bulamayan bazı ülkeler, 

Avrupa'da yetiĢmeyen ve talep edilen organik ürünleri üretmeye ve ihraç etmeye baĢlamıĢtır.  

2015 yılı itibariyle, organik tarım uygulaması 179 ülkede, yaklaĢık 2,4 milyon çiftçinin, 50,9 

milyon hektar tarımsal araziyi yönetmesiyle gerçekleĢmektedir. Organik tarım yapan 

çiftçilerin sayısında bir önceki yıla göre  %7,2 artıĢ görülmektedir. Organik çiftçi sayısının en 

fazla olduğu ülkeler arasında 585 bin 200 ile Hindistan, 203 bin 602 ile Etiyopya ve 200 bin 

39 ile Meksika gelmektedir. En büyük üretim alanına sahip kıtalar ise 22,8 milyon hektar ile 

dünyadaki organik tarım alanlarının % 45‟ini elinde bulunduran Okyanusya ve 12,7 milyon 

hektar ile dünyadaki organik tarım alanlarının %25'ini bulunduran Avrupa‟dır. Bu ülkeleri 

sırasıyla; 6,7 milyon hektar,  dünyadaki organik tarım alanlarının %13‟üne sahip olan Latin 

Amerika, 4 milyon hektar ile dünyadaki organik tarım alanlarının %8‟ine sahip Avrupa, 3 

milyon hektar ile dünyadaki organik tarım alanın %6‟sına sahip Kuzey Amerika ve 1,7 
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milyon hektar ile dünya organik tarım alanlarının %3‟üne sahip Afrika izlemektedir 

(www.dunyagida.com.tr). 

Toplam tarım arazisi içinde en fazla organik tarım arazisine sahip olan ülkeler sırasıyla; 

%30,2 ile Liechtenstein, %21,3 ile Avusturya ve %16,9 ile Ġsveç (%16.9)'tir. En büyük 

organik tarımsal alanlara sahip olan ülkeler arasında:  22,7 milyon hektar ile Avustralya, 

Arjantin 3,1 milyon hektar ile Arjantin ve 2,0 milyon hektar ile Amerika BirleĢik Devletleri 

yer almaktadır. ġu anda tarımsal alanların %1'inde organik üretim yapılmaktadır. Bölgeler 

açısından organik alanların toplam tarım alanları içindeki yüzdelerine bakıldığında: %5,4 ile 

Okyanusya ilk sırada, %2,5 ile Avrupa ikinci sıradadır. Avrupa Birliği'nde tarım alanlarının % 

6,2'sinde organik tarım yapılmaktadır. Bir önceki yıla göre organik tarım alanları Latin 

Amerika dıĢında tüm bölgelerde artıĢ göstermiĢtir. Latin Amerika'da bu azalıĢın sebebi, 

Falkland adalarındaki –yaklaĢık- organik otlak alanının 300 bin hektar küçültülmesidir 

(http://www.tarim.com.tr). 

Tüketici gözüyle olaya bakıldığında:  2015 yılı itibariyle, organik gıda ve içeceklerin küresel 

satıĢ rakamları 81,6 milyar dolara ulaĢmıĢtır. En büyük organik pazar payına sahip olan 

ABD'de, pazar 2014 yılında %11'den daha fazla büyüme göstermiĢtir. Özellikle kahve gibi 

bazı tropik bitkiler için neredeyse %10 oranında büyüme rakamlarına ulaĢılmıĢtır. Organik 

ürünlerin satıĢı en çok Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde gerçekleĢmektedir. Organik 

gıda ve içeceklerin yaklaĢık %90'nı bu iki bölgede tüketilmektedir. Diğer bölgelerde-

özellikle- Asya, Afrika ve Latin Amerika‟da yetiĢtirilen ürünlerin çoğu ihraç edilmektedir 

(www.dunyagida.com.tr). 

2017 yılı FIBL raporuna göre 2015 yılı içerisinde en büyük organik pazara sahip ülkeler 

sırasıyla Amerika BirleĢik Devletleri (35,8 milyar Euro), Almanya (86 milyar Euro) ve Fransa 

(5.5 milyar Euro) yer almaktadır. Bu dönem içerisinde önemli pazarların çoğunda çift haneli 

büyüme rakamlarına rastlanmıĢtır. KiĢi baĢına en yüksek harcamayı 262 Avro ile Ġsviçre 

yapmaktadır. Danimarka ise toplam gıda pazarının %8,4‟ü ile en fazla organik pazar payına 

sahip ülkedir.  

Organik gıda ürünlerinin pazar ağının artmasında yeni gıda ve tekstil ürünlerinin dünya 

pazarlarına sunulmasının önemli etkileri bulunmaktadır.  Yeni ve iĢlenmiĢ organik ürünleri 

daha çok büyük gıda üreticileri ve toptancıları pazara sokmaktadır. Organik gıda ve tarımsal 

ürünlerin dıĢında, organik tekstil, sağlık ürünleri, ekolojik otel ve restoranların sayısı giderek 

artmaktadır. Organik tarımın geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması konusunda hükümetler, Sivil 

Toplum KuruluĢları (STK), uluslararası organizasyonlar ve diğer gönüllü organizasyonlar  

büyük çaba göstermektedir (http://www.tarim.com.tr). 

4.1. DÜNYA ORGANĠK TARIM POTANSĠYELĠNĠN KITALAR EKSENĠNDE 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Bu bölümde organik tarım potansiyeli kıtalar ekseninde Asya, Afrika, Avrupa, Amerika ve 

Okyanusya kıtası Ģeklinde ele alınmaktadır. 
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 1. Asya Kıtası  

Asya kıtasında 2013 yılında toplam 3.4 milyon hektar organik tarım arazisi mevcuttur. Bu 

değer, dünyadaki toplam organik tarım arazilerinin %8‟ini oluĢturmaktadır. Çin 2,1 milyon 

hektarlık organik tarım arazisi ile Asya kıtasında son yıllarda organik tarıma yönelen en 

önemli ülke konumundadır. Organik tarım faaliyeti Çin (1,9 milyon hektar),  Hindistan (0,5 

milyon hektar) ve Timor Leste (tarım arazilerinin  %7‟sine sahip) bölgelerinde yoğun olarak 

yapılmaktadır. Kıtada toplamda 730.744 organik tarımla uğraĢan üretici bulunmaktadır. Aynı 

zamanda organik ürünlere olan talep de bu bölgede her geçen gün artarak devam etmektedir. 

Bu artıĢ ihracat odaklı gerçekleĢmektedir (FIBL ve IFOAM, 2015). 

2. Afrika Kıtası 

Afrika Kıtası girdi maliyetinin en düĢük olduğu ülke olması nedeniyle organik tarıma geçiĢin 

en kolay olacağı ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya organik tarım arazilerinin yaklaĢık 

yüzde üçünü Afrika Kıtası oluĢturmaktadır (1,2 milyon hektar). Afrika‟da bir milyondan fazla 

sertifikalı organik tarım arazisi bulunmaktadır. Uganda en büyük organik alana (231.000 

hektardan fazla) ve çok sayıda organik üreticiye sahiptir. Üretilen organik ürünler arasında 

kahve, zeytin, kakao, yağ, susam, pamuk, meyve ve sebze bulunmaktadır (www.organic-

world.net). Organik tarım faaliyeti sürekli geliĢme göstermekle birlikte yerli halkın tüketimi 

oldukça düĢük düzeyde kalmaktadır. Afrika kıtasındaki organik tarım faaliyetinin 2000 

yılından 2015 yılına kadar istikrarlı bir Ģekilde artıĢ gösterdiğini söylemek mümkündür (FIBL 

ve IFOAM, 2015).  

Afrika Kıtası‟nda organik tarıma yönelik birtakım sorunlar yaĢanmaktadır. Bu durumun 

ortaya çıkıĢında toprakların bozulmasının, iklim değiĢikliklerinin, yoksulluğun ve gıda 

güvensizliğinin önemli etkileri bulunmaktadır. Organik tarımda yaĢanan bu olumsuzlukların 

giderilmesi ile ilgili olarak 2012 yılında Zambiya'da ikinci Afrika organik Konferansı 

düzenlenmiĢtir. Bu konferansla birlikte Afrika organik ağı kurumsal yapıya dönüĢtürülmüĢ ve 

bu yapı ile 2013 yılında önemli buluĢlar gerçekleĢtirilmiĢtir. Üçüncü Doğu Afrika Konferansı 

ise 2013 yılının Temmuz ayında Tanzanya‟da gerçekleĢtirilmiĢtir. Konferansa 20 ülkeden 

yaklaĢık 200 kiĢi katılmıĢtır. Doğu Afrika‟nın organik tarımda kıta lideri olduğu göz önüne 

alındığında, bu tarz konferanslar diğer Afrika ülkeleri ve alt bölgesel sektörlerden paydaĢlar 

için büyük bir fırsat olarak görülebilir (www.organic-world.net). 

3. Avrupa Kıtası 

Küresel anlamda Avrupa, 1990‟lı yıllardan itibaren organik tarımda öncü olmayı 

sürdürmektedir. Organik ürünlerde sertifikasyona gidilmesi, yüksek seyreden tüketici talebi 

ve üretimde izledikleri yasal süreç gibi birçok sebepten dolayı Avrupa, bu öncülüğü elinde 

bulundurmaktadır. Avrupa‟da 2013 yılı verilerine göre, 11.5 milyon hektarlık alanda ekolojik 

tarım yapılabilmektedir. Avrupa, 330.000‟den fazla üreticiye sahiptir. Türkiye, Ġspanya ve 

Ġtalya, en yüksek organik tarım üretici sayısına sahip ülkelerdir. 2013 yılında Avrupa‟da 

organik pazarın değeri, 24.3 milyar dolardır (FIBL ve IFOAM, 2015). Almanya, Fransa ve 

http://www.organic-world.net/
http://www.organic-world.net/
http://www.organic-world.net/
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Ġngiltere, perakende satıĢta öncü ülkelerdendir. KiĢi baĢına düĢen tüketim miktarlarında ise 

sırasıyla öncü ülkeler; Ġsviçre, Lüksemburg ve Danimarka‟dır. Organik tarım, Avrupa‟daki 

ülkelerde oldukça hızlı bir geliĢme göstermiĢtir. Bunun nedeni, Avrupa ülkelerinde özellikle 

organik ürün üreticilerine sağlanan maddi destekler ve kolaylıkların fazla olmasıdır. 

Üreticilere sağlanan maddi avantajlar, üretici ve tüketicilere yeterli bilgi akıĢı, ürün çeĢitliliği, 

ulusal semboller, yasal koruma ve planlama faaliyetleri, bu destek ve kolaylıklardan 

bazılarıdır (Merdan, 2014: 58).  

4. Amerika Kıtası  

Organik tarım satıĢlarında ilk sırada yer alan Amerika kıtasının perakende satıĢlarının 2013 

yılı itibariyle 24,347 milyon Euro olduğu vurgulanmaktadır. Bu satıĢlar içinde organik meyve 

ve sebze satıĢları, önemli yer tutmaktadır (FIBL ve IFOAM, 2015).  

Kuzey Amerika‟da 3 milyon hektardan fazla tarım arazisi, organik olarak iĢlenmektedir ve bu 

alanlar, her yıl çok hızlı bir Ģekilde geliĢme göstermektedir. Burada ABD ve Kanada, en 

önemli üretim yeri ve pazarı konumundadır. 

Kuzey Amerika‟da 2012 yılı verilerine göre 3 milyondan fazla tarım arazisinde organik 

üretim gerçekleĢtirilmektedir. Bu arazilerin 2,2 milyonluk kısmı ABD‟de, 0,8 milyonluk 

kısmı da Kanada‟da bulunmaktadır.  2012 yılında ABD organik pazarı 31,5 milyar ABD 

dolarına, organik gıda satıĢları ise 29.023 milyar ABD dolarına ulaĢmıĢtır.  Organik gıda payı, 

toplam gıda payının %4,3‟üne karĢılık gelmektedir. Kanada‟da sertifikalı üretim alanının, 

çayır ve otlakların yaklaĢık 830.000 hektar olduğu tahmin edilmektedir. Tarım arazilerinin 

yanı sıra akçaağaç ormanı ve yaban mersini koleksiyonu için kullanılan alanlar da 

bulunmaktadır.  Kanada organik gıda pazarı 2012 yılı verilerine göre 3 milyar Kanada 

dolarını aĢmakta, ihracat değeri ise yaklaĢık 458 milyon Kanada doları olarak 

gerçekleĢmektedir (www.organic-world.net). 

Latin Amerika‟da 300.000‟den fazla organik üretici bulunmakta,  2012 yılı verilerine göre 6,8 

milyon hektar organik tarım arazisi iĢlenmektedir. Kullanılan bu oran, dünya organik tarım 

arazilerinin %18‟ini ve bölgenin tarım arazilerinin %1,1‟ini oluĢturmaktadır. Latin 

Amerika‟da en çok organik tarım arazisine sahip ülkeler arasında sırasıyla Arjantin (3,6 

milyon hektar), Uruguay (0,9 milyon hektar) ve Brezilya (0,7 milyon hektar) yer almaktadır. 

Organik tarım arazilerinin en yüksek payları Falkland Adaları‟nda (%35,3), Fransız Guyiana 

da (%10,6) ve Dominik Cumhuriyeti„nde (%8,9) bulunmaktadır.  Meksika da ise organik 

alanlar 100.000 hektardan fazla artıĢ göstermekte, kayda değer bir büyüme yaĢanmaktadır. 

Bölgede organik pazar, her geçen yıl geliĢme göstermektedir ve kamu, daha çok çevreye 

duyarlı ve daha fazla satın alma gücüne sahiptir. Bunun yanı sıra üretici ve tedarik sürecinde 

de geliĢmeler yaĢanmaktadır. Bölgede belli baĢlı iĢbirlikçiler ve çiftçi fuarları yoluyla organik 

tarımın geliĢimine ve standartlaĢtırılmasına katkıda bulunulmaktadır (FIBL ve IFOAM, 

2015).  

5. Okyanusya Kıtası  
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Avustralya, Yeni Zelanda, Fiji, Papua Yeni Gine, Vanuatu ve Tonga‟dan oluĢan bu bölgenin 

tamamında yaklaĢık 23.000 organik tarım üreticisi ve 17,3 milyon hektar organik tarım arazisi 

bulunmaktadır. Dünyadaki toplam organik üretim alanının neredeyse yarısına (%42,4) sahip 

olan bu kıtanın organik ürün satıĢında aynı oranlara sahip olduğu söylenemez. ġöyle ki, 2013 

yılı içerisinde Avustralya‟nın toplam organik ürün satıĢı 1.065 milyon Euro gerçekleĢmiĢtir.  

Avustralya ve Yeni Zelanda‟nın organik üretimi daha çok ihracat endeksli olmakla birlikte bu 

ürünler baharat, hindistan cevizi ve tropikal meyvelerdir. Okyanusya kıtasındaki en geniĢ 

organik üretim, Avustralya ve Yeni Zelanda‟da yapılmaktadır (FIBL ve IFOAM, 2015).  

Organik tarım arazileri içerisinde 2009 yılı verilerine göre en yüksek payı %11,8 ile Samoa, 

%5,5 ile Fransız Polinezyası, %2,9 ile Avustralya ve %2,2 ile Vanuatu almaktadır. 

Avustralya'da, yerli standartlar ve belgelendirme konusunda geçmiĢteki uygulamalara uyumlu 

bir Ģekilde „Tarım, Balıkçılık ve Orman Bakanlığı‟ tarafından yetkilendirilme yapılmaktadır.  

organik tarım sektörü son 5 yılda ekonominin en iyi performans gösteren sektörlerden biri 

haline gelmiĢtir.  2012 yılında elde edilen veriler, organik holdinglerden elde edilen getirilerin 

yaklaĢık yarısının organik hayvancıktan sağlandığını ortaya koymaktadır. Organik tarım 

sektörü Avusturya‟da sınırlı devlet desteği almasına rağmen, bağıĢ, sponsorluklar ve araĢtırma 

projeleri ve hibe desteklemeleriyle birlikte büyümeye devam etmektedir. 

Fiji, Papua Yeni Gine, Vanuatu ve Tonga gibi Pasifik adalarında ise organik sertifikalı 

ürünlerin çoğu ihracata yönelik üretilmektedir. Ġhraç edilen organik ürünler için Avusturya ve 

Yeni Zelanda yakınlık nedeniyle uluslararası ana pazarlar olarak görülmektedir. Diğer 

pazarlar arasında ise Kuzey Amerika, Avrupa Birliği ve Japonya yer almaktadır.  Sertifikalı 

organik ürünlere yönelik iç pazarda eksiklikler bulunmaktadır. Bu noktada 2013-2017 

stratejik planına uygun hareket edilerek, pasifik ülkelerin ve etik ticaret camiasının 

faaliyetlerini hayata geçirebilmesi için kaynaklarını artırması gerekmektedir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Son dönemlerde organik tarım sadece geliĢmiĢ ülkelerde değil, geliĢmekte olan ülkelerde de 

hızlı bir yayılıĢ göstermektedir. Bu durum büyük ölçüde, tüketiciler arasında sağlıklı gıda 

tüketimi ve çevreyi korumaya yönelik verilen önemin giderek artmasının bir sonucu olarak 

söylenebilir. Bu geliĢmelere bağlı olarak, organik tarım ve gıda ürünlerinin ticaret hacmi de 

özellikle Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya‟da hızla büyümektedir. 

2017 yılı FIBL raporuna göre 2015 yılı içerisinde organik tarım üreticilerinin büyük bir 

çoğunluğu (%84‟ten fazlası) Güney Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında faaliyet 

göstermektedir. Organik ürün pazarı 35,8 milyar Euro ile ABD‟nin elinde bulunmaktadır. 

ABD‟yi sırasıyla 8,6 milyar Euro ile Almanya, 5 milyar Euro ile Fransa ve 4,7 milyar Euro ile 

Çin izlemektedir. Pazar payının büyüklüğüne rağmen ABD‟de organik ürün tüketimi oldukça 

düĢük gerçekleĢmektedir. Oysaki Fransa‟daki durum pazar payı ile paralellik göstermekte 

tüketicilerin  %89‟u organik ürün tüketiminde bulunmaktadır. 
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KiĢi baĢı organik gıda harcamasında ise 262 Euro ile Ġsviçre baĢı çekmektedir. Ġsviçre‟yi 191 

Euro ile Danimarka,  177 Euro ile Ġsveç ve 170 Euro ile Lüksemburg izlemektedir. Avrupa 

Birliği ülkelerinde ise organik gıda harcaması için ayrılan bütçe, kiĢi baĢı 53,7 Euro olarak 

gerçekleĢmektedir. KiĢi baĢı organik gıda harcaması fazla olan ülkeler, genellikle refah 

seviyesi yüksek ve organik tüketim konusunda bilinçli ülkeler olarak ifade edilebilir. 

Dünyada tarım alanlarının henüz yüzde 1-2'sinde organik tarım yapılmaktadır. Gıda israfı ve 

keĢif yem üretimi azaltılırsa, mevcut tarım alanlarının %60‟ında organik tarıma geçilebilir.    

Bu noktada teknoloji kullanımının yaygınlaĢtırılması, inovatif çalıĢmaların artırılması 

gerekmektedir. Bu bağlamda organik 3.0 ile hem verim hem de sürdürebilirlik açısından 2050 

yılında sağlıklı bir üretimin gerçekleĢebileceği öngörülmektedir. 

Ġklimsel değiĢiklikler gıda ürünlerinde verimin düĢmesine ve ciddi ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır. Gıda üretiminin sürdürebilirliği açısından doğa ve iklim dostu olan organik 

üretimin önemi bu noktada daha belirgin hale gelmektedir. Organik üretim, ekolojik tarım 

esaslarını, israf ve tüketim kültürünü, sağlık koĢullarını, adaletli dağıtımı, iklim 

değiĢikliklerini, gelecek nesli, açlık probleminin temel sebeplerini ve gıdanın ulaĢılabilirliğini 

dikkate alan politikalar ortaya koymaya çalıĢır. Hava, su ve toprak gibi doğal varlıkları ve tüm 

canlıları önceliğine alan organik tarım, bu politikalarında hayata geçirilmesiyle gelecekte de 

dünya nüfusunu beslenmesinde en etkili araç olarak kullanılabilir. 

Organik tarım sektörünün en önemli problemlerinden birisi, organik ürünlere olan güven 

sorunudur. Üretimden tüketime kadar olan süreç sertifikalandırılmakta fakat tüketicinin güven 

duyması için daha çok çalıĢmanın yapılması gerekmektedir. 

Organik ürün tüketimi kiĢilerin gelir durumu ile doğrudan iliĢkilidir. Gelir arttıkça organik 

ürün tüketimi artmaktadır. KiĢi baĢına organik ürün tüketimi Türkiye'de 1 dolar, Almanya'da 

100 dolar olarak gerçekleĢmektedir. 

Organik tarımla uğraĢanlar sürekli yaĢlanmakta, gençlerin üretime ilgisi sürekli azalmaktadır. 

Gençlerin sektöre kazandırılması ve organik tarımın gelecek nesillere aktarılması organik 

tarımın yarını açısından önemli görülmektedir. 

Özetle, dünya organik tarımı büyük potansiyele sahip, ancak bu potansiyel doğru politikalarla 

değerlendirilmezse sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük bir problem oluĢturabilir. 
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SEKTÖRÜ ÖRNEĞĠ 

Oğuzhan KAYMAZ
1
, Fatma LORCU

2
 

Abstract 

Nowadays, the demand for qualified manpower is increasing in order to increase the use of 

technology in the workplaces and to evaluate the opportunities provided by this technology effectively. 

The rapidly changing technology in the workplaces leaves employees who are using it with constant 

learning, working with high performance and having to develop themselves. Rapidly developing 

technology increases the pressure on employees who have to use this technology in their workplaces. 

The banking sector is one of the sectors where information technologies are used intensely. Significant 

and critical investments are being made in the sector in order to benefit effectively from information 

technologies. The investments made reveal not only the necessity of technology also the qualified 

manpower that use this technology. 

Job insecurity can be defined as a sense of uncertainty about whether the employee will continue to 

work or not. In the work environment where job insecurity exists, uncertainty will occur and the level 

of technostress increase significantly. 

The purpose of this study is to investigate the relationship between technostress and job security that 

employees are exposed to in banking sector. The sample of the study is consisted of employees in 

public, private and foreign capital banks in Thrace Region. 

Survey method was used to collect the data in this study. The survey consisted of technostress, job 

insecurity scales and demographic factors. In the analysis of the data, parametric and non-parametric 

single and multivariate statistical methods were used. 

Keywords: Technostress, Job Insecurity. 

 

Özet 

Günümüzde, işyerlerinde teknoloji kullanımının yaygınlaşması ve bu teknolojinin sağladığı imkanların 

etkin bir şekilde değerlendirilmesi için nitelikli insan gücüne olan talep de artarak devam etmektedir. 

İşyerlerinde hızla değişen teknoloji ise onu kullanan çalışanları sürekli öğrenme, yüksek performans 

ile çalışma ve kendilerini geliştirme zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Hızla gelişen 

teknoloji, bu teknolojiyi işlerinde kullanmak zorunda olan çalışanlar üzerindeki baskıyı da 

arttırmaktadır. 

Bankacılık sektörü, bilişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerden biridir. Sektörde, 

bilişim teknolojilerinden etkin biçimde fayda sağlamak amacıyla önemli ve kritik yatırımlar 

yapılmaktadır. Yapılan yatırımlar sadece teknolojiye değil onu kullanacak nitelikli insan gücünün de 

gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 
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İş güvencesizliği ise çalışanın işinin devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlik duygusu olarak 

tanımlanabilir. İş güvencesizliğinin bulunduğu çalışma ortamlarında ise belirsizlik oluşacağından 

teknostres düzeyi de önemli ölçüde artmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye‟de bankacılık sektöründe çalışanların maruz kaldığı teknostres ve 

yaşayabilecekleri iş güvencesizliği arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Araştırmanın örneğini, Trakya 

Bölgesi‟ndeki kamu, özel ve yabancı sermayeli bankalardaki çalışanlar oluşturmuştur. 

Araştırmada verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Anket,  teknostres, iş güvencesizliği 

ölçekleri ile demografik faktörlerden oluşmuştur. Verilerin analizinde, parametrik ve parametrik 

olmayan tek ve çok değişkenli istatistik yöntemlerden faydalanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Teknostres, İş Güvencesizliği 

1.  GĠRĠġ 

Bilgi ve iletiĢim teknolojileri (BĠT) son 50 yıldır örgütsel maliyetlerin azalmasına, süreç 

etkinliğinin artmasına, yeni stratejik seçenek ve yenilik imkanını sağlamaktadır. Bununla 

birlikte bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin etkileri, çok geniĢ ve dolaylı bir Ģekilde ortaya 

çıkabileceği gibi belirgin Ģekilde ticari faydalar yaratmasına rağmen bireylerde olumsuz 

etkilere neden olmakta ve bireyleri birçok duruma uyum sağlamaya zorlamaktadır (Tarafdar 

vd., 2007: 302). Bu olumsuz sonuçlardan biri de bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullancılarda 

stres yaratmasıdır.  

ĠĢ dünyasında teknoloji kullanımının yaygınlaĢması, özellikle bilgisayar ortamında 

çalıĢanların iĢlerindeki devamlılığın sağlanması için geliĢen teknolojiyi sürekli öğrenme ve 

kendilerini geliĢtirme zorunluluğu ile karĢı karĢıya bırakmaktadır. Bankacılık sektörü, biliĢim 

teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerden biridir. Sektörde, biliĢim 

teknolojilerinden en etkin biçimde fayda sağlamak amacıyla önemli ve kritik yatırımlar 

yapılmaktadır. Bu yatırımlar beraberinde, sağlanan teknolojileri kullanabilecek nitelikli insan 

kaynağının gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır (Karayakaya ve Demiral, 2015: 133). 

Teknolojinin sağladığı imkanların etkin bir biçimde kullanılması için nitelikli insan 

kaynağının olması ve bu insan kaynağının yüksek performans ile çalıĢması gerekmektedir. 

Hızla geliĢen teknoloji, bu teknolojiyi iĢlerinde kullanmak zorunda olan çalıĢanlar üzerindeki 

baskıyı, baĢka bir deyiĢle teknostresi arttırmaktadır. 

Türkiye‟de, bankacılık sektöründe iĢten çıkarılmalar, birleĢmeler ve satın almalar sıklıkla 

meydana gelmektedir (Dereli, 2012: 242). Bireyin iĢine devam edip edemeyeceğine dair 

yaĢadığı belirsizlik duyguları iĢ güvencesizliğini oluĢturmaktadır. Meydana gelen bu iĢ 

güvencesizliği, iĢ kaybının algılanan tehdidi ve bu tehdit ile iliĢiği olan kaygılar olarak 

tanımlanmaktadır (Piccoli, vd., 2016: 70). 

ĠĢ güvencesizliğinin bulunduğu çalıĢma ortamlarındaki belirsizlik arttığından teknostres 

düzeyi de önemli ölçüde artmaktadır. Bu stres ortamı, kısa ve uzun vadede çeĢitli sorunlara 

yol açabilmektedir (Dursun ve Bayram, 2013: 23). 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

271 

 

1.1. Teknostresin Tanımı ve Boyutları 

Teknostres, iĢ hayatı üzerinde bir takım temel değiĢikliklere neden olan teknolojiyle birlikte 

bireylerin bu değiĢimlere olan tepkilerinden oluĢan bir olgu olup günümüzde sosyal bir 

fenomen olarak görülmektedir. Teknostres hakkında öncü çalıĢmalar yapan Brod (1984) ise 

teknostresi, yeni bilgisayar teknolojileri ile baĢa çıkma yetersizliğinin neden olduğu modern 

bir hastalık olarak tanımlamaktadır. Kalin (1996), teknostresin bir sağlık sorunu olmadığını 

belirtmekte ve teknostresi, insan doğasının yeniliklere karĢı olan direnci sonucunda ortaya 

çıkan bir durum olarak tanımlamaktadır (Longinus vd., 2013: 103). Tüm bunlara ek olarak 

teknostres, akran zorbalığı, tükenmiĢlik ve çalıĢma bağımlılığına benzer bir hastalık 

olmamasına rağmen psikolojik bir risk faktörü olduğu öne sürülmektedir (Pucci vd., 2015: 1). 

Tarafdar, Ragu-Nathan ve Ragu-Nathan (2011), teknostresin boyutlarını beĢ baĢlık altında 

toplamıĢtır. Bunlar: 

 Tekno-iĢgal: Bilgi iletiĢim teknolojilerinin, kullanıcıların potansiyel olarak her an 

ulaĢabilme durumlarını sağlamasıyla ortaya çıkan iĢgal edici etki, çalıĢanların sürekli olarak 

“bağlantılı” olma ihtiyacı hissetmesiyle iĢ ve kiĢisel hayat ayrımının belirsizleĢmesi 

durumunu tanımlamaktadır (Tarafdar vd., 2007: 315). Bireyler bu nedenle doyumsal 

yoksunluk ve stres yaĢamaktadır (Tarafdar vd., 2011: 116). 

 Tekno-aĢırı yük: Bilgi iletiĢim teknolojilerinin, kullanıcıları daha hızlı ve daha uzun 

süre çalıĢmak için zorladığı durumlar olarak tanımlanmaktadır (Tarafdar vd., 2007: 315). 

Mobil bilgi iĢlem cihazları, sosyal ağ ve iĢbirlikçi uygulamalar gerçek zamanlı bilgilerin 

eĢzamanlı akıĢlarının iĢlenmesini sağlamakta ve bu durum da bilgi bombardımanı, e-posta ve 

metin tabanlı iĢ akıĢı ile ilgili uyarılar ve aynı anda birden çok iĢ yapma ile sonuçlanmaktadır 

(Tarafdar vd., 2011: 116).  

 Tekno-belirsizlik: Bilgi iletiĢim teknolojisinin sürekli geliĢmesi ve değiĢmesi 

nedeniyle çalıĢanların bu duruma ayak uydurabilmesi için sürekli öğrenme ve eğitim alma 

zorunluluğunda olmaları, çalıĢanlarda belirsizliğe ve huzursuzluğa neden olmaktadır 

(Tarafdar vd., 2007: 315). ÇalıĢanlar, baĢlangıçta yeni uygulamalar ve teknolojileri öğrenme 

için hevesli olmalarına rağmen sürekli gelen yenilikleri öğrenebilmek için devamlı 

çalıĢtıklarından doyumsal yoksunluk ve anksiyete yaĢamaktadırlar (Tarafdar vd., 2011: 117). 

 Tekno- iĢ güvencesizliği: ÇalıĢanların iĢlerinde kullanılan teknolojileri kendilerinden 

daha iyi bilen baĢka kiĢilere bırakmak zorunda kalabileceklerine dair yaĢadıkları korku 

durumlarını ifade etmektedir (Tarafdar vd., 2007: 315). Teknolojik geliĢmeleri yakından takip 

eden, daha istekli ve gayretli çalıĢabilecek daha genç çalıĢanların olması nedeniyle mevcut 

çalıĢanlar iĢlerini kaybetme korkusu yaĢamaktadır (Tarafdar vd., 2011: 117). 

 Tekno-karmaĢıklık: ÇalıĢanların biliĢim teknolojilerine olan yeteneklerini yetersiz 

görmesi ve biliĢim teknolojilerinin bir çok yönünü anlamak için zaman harcamaya ve gayret 

sarf etmeye zorlanma durumunu açıklamaktadır (Tarafdar vd., 2007: 315). En son donanım, 

yazılım ve uygulamaları kullanmaya devam etmek için rekabetçi ve tedarikçi baskıları 
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arttığından, biliĢim teknolojileri ile ilgili teknik yetenekler ve terminoloji daha karmaĢık hala 

gelmiĢtir. Yeni uygulamaların öğrenilmesi aylar alabileceği gibi kullanım kılavuzları da 

anlaĢılmaz ve kullanıĢsız olabilir. Bu nedenle çalıĢanlar çeĢitli uygulamaları, fonksiyonları 

veya mesleki dili anlamakta zorluk çekmekte ve bu durum strese neden olmaktadır (Tarafdar 

vd., 2011: 117).  

1.2. ĠĢ Güvencesizliği ve Türleri 

ĠĢ güvencesizliği iktisadi, hukuki veya psikolojik olarak farklı Ģekillerde tanımlanmaktadır. 

Hukuki açıdan iĢ güvencesizliği, hizmet akdinin feshi konusunda çalıĢan aleyhinde 

oluĢabilecek durumları içermektedir. ĠĢ güvencesini sağlamak için ise Türkiye‟de 15 Ağustos 

2002‟de Resmi Gazete‟de yayınlanan ve 15 Mart 2003‟te yürürlüğe giren 4773 sayılı ĠĢ 

Kanunu ile hizmet akdini feshetmek isteyen iĢverenden makul fesih sebepleri beklenmektedir. 

158 sayılı ILO SözleĢmesi‟nin 2. maddesinde de yeterli güvencelerin sağlanması 

gerektiğinden bahsedilmektedir. Fakat aynı maddede, ülkedeki yetkili makam ve kuruluĢların 

bu sözleĢmenin dıĢına çıkılabileceği de belirtilmektedir (ILO, 2015). Bu nedenle çalıĢan sayısı 

ondan az olan bir iĢletmede çalıĢanlar ve belirsiz süreli hizmet akdi altı aydan az sürmüĢ olan 

çalıĢanlar bu haklardan yararlanamamaktadır.  

ĠĢ güvencesizliğinin üç temel unsuru vardır. Bunlar; belirsizlik, algılanan tehdit ve iĢsizlik 

kaygısıdır (Çakır, 2007: 120).  

 Belirsizlik: ÇalıĢanlar, belirsiz bir durum karĢısında nasıl bir tepki ya da ne yönde 

karar verebileceklerini bilmezler. Bu süreçte çalıĢanın kontrol yeteneği azalmakta, çaresizlik, 

stres ve gelecek korkusu artmaktadır (Çakır, 2007: 120).  

 Algılanan Tehdit: Bireyler, örgütün iç ve dıĢ çevre unsurlarını öznel Ģekilde 

yorumladıkları zaman algılanan iĢ güvencesizliği ortaya çıkmaktadır (Çakır, 2007: 121).  

 ĠĢsizlik Kaygısı: ĠĢ kaybı öncesinde meydana gelen iĢsizlik kaygısı, iĢ 

güvencesizliğinin en ağır geçen dönemi olarak kabul edilmektedir. Güçsüzlük, yasal olarak 

güvencesizliği içerebileceği gibi bireysel özelliklerden de kaynaklanabilir.  

Henüz 1965‟te, yazarlar ve araĢtırmacılar tarafından iĢ güvencesizliği, değiĢen iĢ dünyasında 

dikkate alınması gereken bir olgu olarak ele alınmıĢtır. ĠĢ güvencesizliği, genel ve çok boyutlu 

olarak iki farklı yaklaĢım ile incelenmiĢtir. ĠĢ güvencesizliğinin türleri ise çeĢitli Ģekillerde 

sınıflandırılmıĢtır. Bunlar; öznel ve nesnel iĢ güvencesizliği, biliĢsel ve duygusal iĢ 

güvencesizliği ile nicel ve nitel iĢ güvencesizliğidir. 

 Öznel ve Nesnel ĠĢ Güvencesizliği: ĠĢ güvencesizliği, öznel (algılanan) ve nesnel 

(objektif) olarak ayrılmaktadır. Ekonomik kriz nedeniyle iĢten çıkarmaların artması, iĢ 

piyasasının daralması, mevsimsel ya da kısmi süreli çalıĢma, sigortasız çalıĢma gibi durumlar 

nesnel iĢ güvencesizliğini arttırmaktadır (Sümer vd., 2013: 59). Öznel (algılanan) iĢ 

güvencesizliği ise çalıĢanların iĢten çıkarılma korkularından ve iĢlerinin sürekliliğine olan 

güvencesizlikten doğan kaygıları barındıran psikolojik bir durumdur (Klandermans ve Van 
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Vuuren, 1999: 147). Bir baĢka deyiĢle öznel iĢ güvencesizliği, iĢ kaybının algılanan tehdidine 

ve bu tehdit ile iliĢkili ortaya çıkan kaygılar olarak tanımlanmaktadır (Piccoli vd., 2017: 70). 

 BiliĢsel ve Duygusal ĠĢ Güvencesizliği: Çok boyutlu iĢ güvencesizliği yaklaĢımına 

göre biliĢsel ve duygusal iĢ güvencesizliği ayrımı da literatürde yer almaktadır. ĠĢ 

güvencesizliğinin biliĢsel tipi, bireyin iĢini kaybetme ihtimali ile ilgiyken duygusal türü ise iĢ 

güvencesizliği ile ilgili duygu, düĢünce ve endiĢeyi içermektedir. ĠĢ güvensizliği algıları, 

gelecekteki durumun biliĢsel bir değerlendirmesiyle baĢlar ve bu da potansiyel iĢ veya iĢ 

özelliklerinin kaybına bağlı olan duygulara neden olmaktadır (Wyk ve Pienaar, 2008: 54).  

 Nitel ve Nicel ĠĢ Güvencesizliği: Greenhalgh ve Rosenblatt (1984), sadece yakın 

zamanda olabilecek iĢ kaybı korkusunun değil ayrıca kariyer fırsatlarının veya iĢ koĢullarının 

bozulması gibi değerli iĢ özelliklerinin kaybının da göz önüne alınması gerektiğini 

belirtmiĢlerdir. Hellgren, Sverke ve Isaksson (1999) ise bu yaklaĢımı göz önüne alınarak, 

mevcut iĢin gelecekteki varlığına dair endiĢeleri nicel iĢ güvencesizliği; çalıĢma 

koĢullarındaki bozulma, kariyer fırsatlarının eksikliği ve maaĢ artıĢının yeterli düzeyde 

olmaması gibi iĢ özellikleri ile ilgili algılanan tehditleri ise nitel iĢ güvencesizliği olarak 

tanımlanmaktadır. Ayrıca Hellgren vd. (1999), nitel ve nicel iĢ güvencesizliği ölçeğini de 

geliĢtirmiĢlerdir.  

Nicel iĢ güvencesizliği genel olarak genel iĢ güvencesizliği yaklaĢımına benzerlik 

göstermektedir. Nitel iĢ güvencesizliği ise çalıĢma koĢullarının bozulması, mevkinin 

düĢürülmesi, kariyer fırsatlarının eksikliği, maaĢ artıĢının azlığı, çalıĢan-örgüt uyumu 

sorunları gibi gelecekte ortaya çıkabilecek iĢ niteliklerinin kaybına yönelik algılarla ilgili 

olduğu belirtilmektedir (Sverke ve Hellgren, 2002: 30). 

2. AraĢtırma 

Bu bölümde, banka çalıĢanlarında teknostresi ve iĢ güvencesizliği iliĢkisi incelenmiĢtir. 

2.1. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalıĢmanın amacı; Türkiye‟de bankacılık sektöründe çalıĢanların karĢılaĢabilecekleri 

teknostresin ve yaĢayabilecekleri iĢ güvencesizliğinin arasında ortaya çıkabilecek iliĢkinin 

ortaya koyulmasıdır. Türkiye‟de bankacılık sektöründe, biliĢim teknolojilerini yoğun bir 

Ģekilde kullanan çalıĢanların maruz kaldığı teknostres ile bu sektörde yaĢanan iĢ 

güvencesizliğinin arasındaki iliĢkinin araĢtırılması literatüre önemli ölçüde katkı 

sağlayacaktır. Elde edilen sonuçlar, çalıĢanlarda teknostresin azaltılarak verimliliğin 

arttırılmasına yönelik önerilerin geliĢtirilmesine ve iliĢkili olabilecek yeni faktörlerin de 

belirlenmesine olanak tanıyacaktır. 

2.2. AraĢtırmanın Örneklemi 

AraĢtırmanın anakütlesini Trakya Bölgesindeki banka çalıĢanları oluĢturmaktadır. ÇalıĢanın 

tamamına ulaĢmak mümkün olmadığından tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 384 
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yeterli anket sayısına ulaĢmak hedeflenmiĢtir. Bu doğrultuda 414 anket ile veriler elde 

edilmiĢtir.  

2.2. Veri Toplama Araçları ve Yöntemi 

AraĢtırmada, Trakya Bölgesi‟ndeki banka çalıĢanlarının teknostres ve iĢ güvencesizliği ile 

ilgili verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıĢtır. Kullanılan anket formunun ilk 

kısmında Tarafdar vd. (2007) tarafından geliĢtirilen 23 soruluk teknostres ölçeği yer 

almaktadır. Ölçek, bölüm 1.1.‟de belirtilen teknostresin beĢ alt boyuttan oluĢmaktadır. 

Anketin ikinci kısmında ise Hellgren vd. (1999)‟nin geliĢtirdiği iĢ güvencesizliği ölçeği 

kullanılmıĢtır. Yedi sorudan oluĢan ölçeği, nicel ve nitel iĢ güvencesizliği olmak üzere iki 

boyut oluĢturmaktadır. 

Anket formunun üçüncü bölümünde ise banka çalıĢanlarının sosyo-demografik özelliklerinin 

öğrenilmesine yönelik sorular yer almaktadır.  

2.3. Verilerin Analizi 

ÇalıĢmada ilk olarak araĢtırmaya katılan banka çalıĢanlarının sosyo-demografik özellikleri 

incelenmiĢ ve Tablo 1‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 1. Banka ÇalıĢanlarının Sosyo-Demografik Özellikleri 

 

Buna göre banka çalıĢanlarının %49‟u kadın ve %51‟i erkektir. %70,3‟ü evli olan çalıĢanların 

%29,7‟si bekardır. AraĢtırmaya katılan banka çalıĢanların %4,3‟ü lise, %13,8‟i yüksekokul, 

%69,8‟i fakülte, %11,6‟sı yüksek lisans, %0,5‟i doktora mezunudur. Eğitim açısında 

çalıĢanların çoğunluğunun fakülte ve üstü eğitim aldıkları açıktır. ÇalıĢmaya katılanların 

%26,1‟i yöneticilik görevinde bulunurken %73,9‟u yöneticilik görevi üstlenmemiĢtir. Ayrıca 

çalıĢanların %66,4‟ü bilgisayar kullanım ile ilgili bir kursa katılırken geri kalan %33,6‟sının 

böyle bir sertifika programına katılmadığı belirlenmiĢtir. ÇalıĢanların görevleri incelediğinde 

%52,2‟sinin asistan, %42,3‟ünün yetkili, %5,6‟sının ise müdür olduğu belirlenmiĢtir. 

DeğiĢken Grup Frekans % DeğiĢken Grup Frekans %

Kadın 203 49 Evli 291 70,3

Erkek 211 51 Bekar 123 29,7

28 ve Altı 74 17,9 Lise 18 4,3

29-32 115 27,8 Yüksekokul 57 13,8

33-36 84 20,3 Fakülte 289 69,8

37-40 65 15,7 Yüksek Lisans 48 11,6

40 ve + 76 18,4 Doktora 2 0,5

Asistan 216 52,2        Kamu 185 44,7

Yetkili 175 42,3 Özel 163 39,4

Müdür 23 5,6 Yabancı Sermayeli 66 15,9

Evet  275  66,4 Yöneticilik Yapan 108 26,1

Hayır 139 33,6 Yöneticilik Yapmayan 306 73,9

Görev Banka

Cinsiyet
Medeni 

Durum

YaĢ
Öğrenim 

Durumu

Bilg. 

Kullanım

Sertifikası

Yöneticilik

Durumu
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AraĢtırmaya katılanların %44,7‟si kamu bankasında, %39,4‟ü özel ve geri kalan %15,9‟u özel 

sermeyeli bankalarda çalıĢmaktadırlar. AraĢtırma dahil olan idari personelin yaĢ ortalaması 

34,56±6,797 yıldır. ÇalıĢanların yaĢ dağılımları incelendiğinde genel olarak genç çalıĢan bir 

ekibin olduğu görülecektir. En düĢük yaĢ 23 ve en yüksek yaĢ ise 58‟dir. Banka çalıĢanlarının 

mevcut olarak ortalama çalıĢma süresi 9,05±6,53 yıldır. En düĢük çalıĢma süresi 1 ay ve en 

yüksek çalıĢma süresi de 32,25 yıldır. Toplam çalıĢma süresi ortalaması da 10,78±6,913 yıl 

olup yine en düĢük çalıĢma süresi 1 ay ve en yüksek çalıĢma süresi 32,25 yıldır. 

AraĢtırmanın daha sonraki aĢamasında, ölçeklerin açıklayıcı ve birinci düzey doğrulayıcı 

faktör analizleri yapılarak aslına uygun bir faktör yapısı gösterdiği görülmüĢtür. Açıklayıcı ve 

doğrulayıcı faktör analizi sonuçları doğrultusunda, teknostres ve iĢ güvencesizliği ölçeklerinin 

iç güvenirliği için ilk olarak olan Cronbach Alpha Katsayısı hesaplanmıĢ ve daha sonra da 

sonuçlar, BileĢik Güvenilirlik Katsayısı (CR) ile doğrulanmıĢtır (Tablo 2). Elde edilen CR 

değeri ve Cronbach Alpha 0,7‟den büyük olduğundan ölçeğin iç güvenirliliğinin sağlandığı 

söylenebilir. Analizde kullanılan ölçeklerin yakınsak geçerliliğin kontrol edilmesi için 

açıklanan ortalama varyans (average varience extracted-AVE) değerleri hesaplanmıĢ ve Tablo 

2‟de gösterilmiĢtir. Hesaplanan AVE değerleri 0,5‟e yakın büyük veya yakın olduğundan 

yakınsak geçerliliğin sağlandığı söylenebilir. 

Tablo 2. Ölçeklere Ait Geçerlilik ve Güvenirlik Sonuçları 

Ölçekler 
Cronbach 

Alfa (α) 
AVE  CR 

ĠĢ Güvencesizliği       

Nicel ĠĢ Güvencesizliği 0,843 0,655 0,850 

Nitel ĠĢ Güvencesizliği 0,809 0,545 0,822 

Teknostres       

Tekno-AĢırı yük 0,861 0,483 0,928 

Tekno-ĠĢgal 0,788 0,558 0,791 

Tekno-KarmaĢıklık 0,830 0,502 0,853 

Tekno-ĠĢ Güvencesizliği 0,744 0,380 0,798 

Tekno-Belirsizlik 0,866 0,677 0,892 

 

Analizin bir sonraki aĢamasında teknostres ve iĢ güvencesizliği iliĢkileri path diyagramı ile 

ġekil 1‟de ve kurulan araĢtırma modelinin yapısal eĢitlik sonuçları Tablo 3‟te gösterilmiĢtir.  

Tablo 3‟te elde ilk denklem, nicel iĢ güvencesizliği (ncl) ile teknostresin boyutları arasındaki 

iliĢkiyi göstermektedir (Tablo 3). Denklem incelendiğinde; nicel iĢ güvencesizliğinin, tekno-

aĢırı yük ve tekno-iĢ güvencesizliği ile aynı yönde, tekno-karmaĢıklık, tekno-iĢgal ve tekno-
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belirsizlik ile ters yönde iliĢkisinin olduğu görülmektedir. Burada nicel iĢ güvencesizliğine en 

büyük katkı, tekno-iĢ güvencesizliği tarafından; en düĢük katkı ise tekno-belirsizlik tarafından 

yapılmıĢtır. Tekno-iĢ güvencesizliğine bağlı olarak çalıĢanların iĢyerlerinde kullanılan 

teknolojileri kendilerinden daha iyi bilen baĢka kiĢilere bırakmak zorunda kalabileceklerine 

dair kaygıları arttıkça nicel iĢ güvencesizliği düzeyleri de artacaktır. Bunu tekno-iĢgal 

izleyecek ancak burada dikkat çekici nokta, tekno iĢgalin, nicel iĢ güvencesizliği ile iliĢkisinin 

ters yönde olmasıdır. BaĢka bir ifadeyle kiĢinin her an ulaĢılabilme durum kaygısı azaldıkça, 

nicel iĢ güvencesizliği düzeyi artacaktır. Burada çalıĢan, özel hayatında iĢ ile ilgili konularda 

kendisine ulaĢılabilmesi durumunu, iĢinin bir parçası olarak düĢünebilir. Ayrıca bu durumu, 

iĢinde önemli ve vazgeçilmez olma ile de eĢleĢtirmiĢ olabilir. Eğer kendisine özel hayatında 

da ulaĢılma durumu azalırsa iĢ yerinde ona ihtiyaç kalmayacağı duygusuna kapılabilir. Tekno-

aĢırı yük ile nicel iĢ güvencesizliği arasında pozitif yönlü bir iliĢki vardır. Daha uzun süre ve 

hızlı çalıĢma temposunda çalıĢanların, gerekli iĢleri yapamayacağı, çoklu görevleri istenilen 

zamanda yerine getiremeyeceği duygusundaki artıĢ, iĢini kaybetme duygusunun da artmasına 

neden olabilir. 

Tablo 3. AraĢtırma Modelinin Yapısal EĢitlik Sonuçları 

 

Tekno-karmaĢıklık ile nicel iĢ güvencesizliği arasındada ters yönlü iliĢkinin olduğu 

görülecektir. Burada tekno-karmaĢıklıktan kasıt, çalıĢanların yeni uygulamaları anlama ve 

öğrenmek için zaman harcamaları ve gayret sarf etmeleridir. ÇalıĢan, iĢinde kullanması 

gereken teknolojileri anlama ve öğrenme sürecinde zorlansa bile iĢi için bir emek sarf ettiğini 

düĢünecek ve sarf ettiği bu enerji ve emeğin sonuçlarının da üstleri tarafından olumlu 

değerlendirileceğini düĢünecek ve iĢini kaybetmeyeceğine dair güveni artacaktır. Nicel iĢ 

güvencesizliği ile tekno-belirsizlik arasındaki iliĢki de ters yönlüdür. Bilgi iletiĢim 

StandartlaĢtırılmıĢ

Yükler
t değeri R

2
StandartlaĢtırılmıĢ

Yükler
t değeri R

2

YUK AY1 0,73 16,96 0,54 GVN TG16 0,72 10,9 0,27

YUK AY2 0,87 21,53 0,76 GVN TG17 0,70 15,35 0,49

YUK AY3 0,89 22,43 0,79 GVN TG18 0,46 9,26 0,22

YUK AY4 0,72 16,09 0,52 GVN TG19 0,45 9,03 0,20

YUK AY5 0,57 12,26 0,32 BLR BLR20 0,63 14,58 0,44

YUK AY6 0,53 11,11 0,28 BLR BLR21 0,66 22,99 0,82

TIG TI7 0,72 15,63 0,52 BLR BLR22 0,90 21,71 0,77

TIG TI8 0,71 15,36 0,50 BLR BLR23 0,88 19,50 0,66

TIG TI9 0,79 17,60 0,63 Nicel NC24 0,78 - 0,60

KRM TK10 0,68 14,81 0,46 Nicel NC25 0,78 15,90 0,60

KRM TK11 0,86 20,42 0,74 Nicel NC26 0,87 17,42 0,76

KRM TK12 0,63 13,61 0,40 Nitel NC27 0,82 - 0,67

KRM TK13 0,56 11,41 0,31 Nitel NC28 0,87 17,66 0,75

KRM TK14 0,80 18,40 0,63 Nitel NC29 0,71 14,90 0,51

GVN TG15 0,79 17,84 0,62 Nitel NC30 0,53 10,50 0,28

R
2

0,61

0,23

Parametreler Parametreler

Nicel=0,26*YUK-0,24*KRM+0,99*GVN-0,12*BLR-0,32TIG

Nitel=0,33*YUK-0,21*KRM+0,40*GVN-0,40*BLR-0,26TIG

Yapısal EĢitlikler
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teknolojilerinin sürekli geliĢtiğinin ve değiĢtiğinin farkında olan çalıĢanlar, bu duruma ayak 

uydurabilmek için sürekli öğrenme ve eğitim alma zorunluluğu duymakta ve bu nedenle 

eğitimlere katılmakta ve kendini geliĢtirmektedir. Bu nedenle iĢi için gerekli adımları attığını 

düĢünen çalıĢanın iĢ güvencesizliği seviyesi azalacaktır.  

Benzer iliĢkiler, nitel iĢ güvencesizliğine yönelik ikinci denklemde incelendiğinde de 

görülebilecektir.  

 

ġekil 1. Teknostres ve ĠĢ Güvencesizliği Yapısal EĢitlik Modeli 
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Buna göre nitel iĢ güvencesizliğinin (ntl), tekno-aĢırı yük ve tekno-iĢ güvencesizliği ile aynı 

yönde, tekno-karmaĢıklık, tekno-iĢgal ve tekno-belirsizlik ile ters yönde iliĢkisi olduğu 

görülmektedir. Nitel iĢ güvencesizliğine en büyük katkı, tekno-iĢ güvencesizliği ve tekno-

belirsizlik, en düĢük katkı ise tekno-karmaĢıklık tarafından yapılmıĢtır. Ġlgili parametreler ve 

iliĢkiler Tablo 3‟te gösterilmiĢtir. 

ÇalıĢmada teknostresin bazı yaratıcılarının olumlu sonuçlara neden olması teknostres 

literatüründe görülmektedir. Srivastava, Chandra ve Shirish (2015), teknoloji kaynaklı stresi 

olumlu ve olumsuz Ģekilde ayırdığı çalıĢmalarında, teknostres yaratıcılarının sadece olumsuz 

değil olumlu sonuçlar da doğurabileceğini belirtmektedir. Tu, Wang ve Shu (2005), Çinli 

çalıĢanlar üzerinde yaptığı çalıĢmada, tekno-aĢırı yükün üretkenliğe olumlu bir etkisi olduğu 

belirtilmiĢtir. Hung, Chen ve Lin (2015), cep telefonu kullanıcıları üzerinde yaptığı çalıĢmada 

ise teknostres yaratıcılarından biri olan tekno-aĢırı yükün iĢ performansını arttırdığı sonucuna 

ulaĢmıĢtır. Okolo, Kamarudin ve Ahmad (2018), 319 Nijeryalı banka çalıĢanı üzerinde yaptığı 

çalıĢmada, teknostresin çalıĢan motivasyonuna katkı sağlayabileceği belirtilmektedir. 

Bulunan bu çalıĢmaların aksine, Wang, Shu ve Tu (2008), finans, üretim, bilgi teknolojisi, 

hizmet endüstrileri ve devlet kurumlarında çalıĢan 951 kiĢi üzerinde yaptığı araĢtırmada, 

teknostresin çalıĢanın verimliliğini olumsuz Ģekilde etkilediği belirtilmektedir. Owusu-Ansah, 

Azasoo ve Adu (2016), 400 banka çalıĢanı üzerinde gerçekleĢtirdği çalıĢmada, teknostresin 

çalıĢan performansı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca biliĢim 

teknolojilerinin hızla geliĢmesi ve değiĢmesine ayak uydurmak zorunda olan çalıĢanlarda 

zihinsel baskı, kaygı ve karamsarlığın ortaya çıktığı belirtilmektedir. Bunun yanında, 

teknostres verimliliği (Alam, 2016; Tarafdar vd., 2007; Salanova vd., 2013), iĢ tatminini 

(Khan vd., 2016; Jena, 2015; Mak vd., 2010), çalıĢan memnuniyetini (Fuglseth ve Sørebø, 

2014; Tu vd., 2008; Tarafdar vd., 2010) olumsuz Ģekilde etkilediğine iliĢkin çalıĢmalara da 

rastlamak mümkündür. 

3.SONUÇ 

Bilgi iletiĢim teknojilerinin modern yaĢamın her alanına dahil olması nedeniyle iĢyerleri ve 

çalıĢma koĢulları büyük değiĢikliklere uğramıĢtır. Yarattığı güvene rağmen beraberinde 

olumsuzlukları da taĢıyan BĠT, zaman ve mekanı ortadan kaldırarak örgütlerin 

çalıĢmalarındaki sınırları yeniden tanımlamaktadır. ÇalıĢanların BĠT'ne daha fazla maruz 

kalmasının stres seviyelerine katkıda bulunduğu düĢünülmekte, bu da çalıĢanların yaĢam 

kalitesini ve hatta sağlığını olumsuz yönde etkilemekte bir baĢka deyiĢle çalıĢanlar BĠT 

kaynaklı bir fenomen olarak teknostresi le karĢı karĢıya kalmaktadırlar. 

Diğer taraftan günümüz koĢullarında çeĢitli nedenler ile nerdeyse tüm sektörlerde yaĢanan 

küçülmeler, yaspısal değiĢiklikler vb. nedenler ile sadece özel sektörde değil kamu sektöründe 

de çalıĢanların iĢ güvensizliği ile karĢı karĢıya kalmasına neden olmaktadır. ĠĢ 

güvencesizliğinin bulunduğu çalıĢma ortamlarındaki belirsizlik arttığından teknostres düzeyi 

de önemli ölçüde artmaktadır. 
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Bu çalıĢmada, finansal sektörün bir omurgası konumunda olan bankacılık sektöründe, banka 

çalıĢalarının teknostresi düzeyleri ile iĢ güvencesizliği iliĢkisi araĢtırılmıĢtır. Buna göre; 

ÇalıĢmada, tekno- iĢ güvencesizliği ve tekno-aĢırı yükün iĢ güvencesizliğini arttırdığı, tekno-

karmaĢıklık, tekno-iĢgal ve tekno-belirsizliğin ise iĢ güvencesizliğini azalttığı belirlenmiĢtir. 

Teknostresin olumsuz etkilerinin yanı sıra literatürde de karĢımıza çıkan olumlu etkilerinin de 

bankacılara yansıdığı görülmektedir. 

Sonuçlar göz önünde alındığında, çalıĢanlar üzerinde olumlu etkiye sahip olan teknostres 

yaratıcılarının, baĢ edilemeyecek kadar fazla olması durumunda iĢ güvencesizliğini azaltıcı 

etkisini yitirebilecektir.  

Tekno-karmaĢıklık, tekno-iĢgal ve tekno-belirsizliğin olumlu etkileri, çalıĢanlara iĢ 

hayatlarında yararlandıkları teknolojilerin nasıl daha iyi kullanılabileceğine iliĢkin verilecek 

eğitimler ile arttırılabilir.  

Teknostresin ve iĢ güvencesizliğin arasındaki iliĢki, farklı sektör dinamikleri, iĢ ve çalıĢan 

özellikleri gibi durumlara bağlı olarak değiĢebilir. Bu nedenle teknostres ve iĢ güvencesizliği 

farklı sektörlerde de araĢtırılmalıdır. Teknostres yaratıcılarının çalıĢılan sektörde olumlu veya 

olumsuz etkilerinin belirlenmesi, teknostrese maruz kalındığında sürecin daha iyi 

yönetilebilmesi için gerekli bilgileri sağlabilir.  
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THE IMPORTANCE OF PHILOSOPHICAL CONSULTANCY AND 

THEIR EFFECTS ON MENTAL HEALTHENGLISH PAPER TITLE 
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Abstract 

Philosophical counseling can be done to individuals, companies, various institutions, for example; 

political parties, sports clubs, non-governmental organizations and individuals are able to provide 

consultancy. In particular, the main topics of philosophy, such as logic, knowledge, existence and 

ethics, are the subjects on which philosophical counseling is based. Philosophical consultants are 

involved in entrepreneurship activities in many different sectors with their creative, critical, 

analytical, thoughtful and thoughtful language. Individuals will build and maintain the theory-action 

connection and what is happening in the best way, because philosophy is an aid in the questioning and 

reasoning of individuals. In the problems caused by the disruption of mental health, individuals can 

see philosophical consultancy support and reach the solution in a more qualified way. Individuals 

have the effect of being more effective in solving their own problems by using philosophical concepts 

and reasoning with reasoning method. In this study, the concepts and questioning methods of 

individuals with mental health problems will be examined by using philosophical counseling method. 

Keywords: Philosophy, Philosophical consulting, Mental health 

 

Özet 

Felsefi danışmanlık, kişilere, şirketlere, çeşitli kurumlara, örneğin; siyasal partilere, spor kulüplerine, 

sivil toplum ve kuruluşlarına danışmanlık yapabilen bireylerdir. Özellikle mantık, bilgi, varlık ve etik 

gibi felsefenin ana konuları felsefi danışmanlığında temel aldığı konulardır. Felsefi danışmanlar 

yaratıcı, eleştirel, çözümleyici, özenli düşünme ve dile getirme becerileriyle pek çok farklı sektördeki 

girişimcilik etkinliklerinde yer almaktadır. Bireyler kuram-eylem bağlantısını ve olup-bitenleri en iyi 

şekilde kuracaklar ve sürdüreceklerdir, çünkü felsefe bireylerin hayatı sorgulamasında ve akıl 

yürütmesinde yardımcı bir unsurdur. Ruh sağlığının bozulması ile çıkan sorunlarda, bireyler felsefi 

danışmanlık desteği görebilir ve çözüme daha nitelikli bir şekilde ulaşabilir. Bireyler kendilerini 

felsefi kavramlar kullanarak ve sorgulama yöntemi ile akıl yürüterek kendi sorunlarını çözmede daha 

etkili olabilme etkisine sahiptir. Bu çalışmada, ruh sağlığı bozuk olan bireylerin felsefi danışmanlık 

yöntemini kullanarak hangi kavramları ve sorgulama yöntemi ile daha iyi bir sonuç kazanıp 

kazanmadığı irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Felsefi danışmanlık, Ruh sağlığı 
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1. GĠRĠġ 

Felsefi danıĢmanlığı anlayabilmek için ilk olarak felsefenin ne olduğunu bilmek 

gerekmektedir. Felsefe insanı ve olup biteni irdeleyen bir disiplindir. Diğer bir deyiĢle felsefe 

bir akıl yürütmedir. Özellikle Antik Çağ‟da Aristoteles‟in bir metot olarak kullandığı bir 

diyalektik ve bir akıl yürütmedir. Felsefe birçok konuyu irdelemektedir. Bunlar; etik, mantık, 

sanat felsefesi, dil felsefesi, insan felsefesi, ontoloji, epistemoloji gibi konuları irdelemektedir. 

Felsefeyi anlayabilmek ve idrak edebilmek için bu konuları anlamak ve bilmek 

gerekmektedir. Felsefi danıĢmanlık, genellikle insanın eylemlerini inceleyen, sorgulamasını 

sağlayan bir konudur. Günümüzde psikolojik danıĢmanlığın yanı sıra felsefi danıĢmanlık 

bireyler tarafından ilgi gören bir durum haline gelmiĢtir. Felsefenin ana sorunsallarından biri 

olan bireyin kendini sorgulama yöntemi sayesinde ilgi gören bir durum olmuĢtur. Ruh sağlığı 

ise geçmiĢten günümüze kadar psikolojinin irdeledği ve üzerinde çalıĢmalar yaptığı bir 

temadır. Özellikle günümüzde insanların ruh sağlığındaki bozuklukların artıĢı bu konunun 

irdelenmesinde bir etken olmuĢtur. Felsefi danıĢmanlık ruh sağlığı üzerine mantık 

çalıĢmalarında akıl yürütme ve diyalektik bir sorgulama yöntemiyle bireylerin kendilerini 

daha iyi irdemele olanağı söz konusurudur. Bu çalıĢamada, felsefi danıĢmanlığın ve ruh 

sağlığının ne olduğu, bunun yanı sıra felsefi danıĢmanlığın ruh sağlığına ne gibi katkıları 

olduğu irdelenecektir. 

1.1. Felsefi DanıĢmanlık  

Ġnsanın bütün varlık alanlarından elde ettiği bilgiyle yetinmeyerek kendisini de özel bir 

bilginin nesnesi yapması, genel olarak insan felsefesinin, özel olarak da felsefi antropoloji 

disiplininin ortaya çıkıĢ gerekçesidir (MengüĢoğlu, 2013: 304).  Felsefe insanı inceleyen 

özellikle sofistlerde insanın pratik davranıĢlarını anlamaya çalıĢan ve inceleyen bir disiplindir. 

Bunun yanı sıra “Ġnsan nasıl varlık?” sorusuyla baĢlayan bir durumda insanlar kendinilerini 

bu soru sayesinde daha iyi anlayabilmektedir. Ġnsan kendini sorgulayabilen bir varlıktır. Bu 

sorgulama yöntemiyle felsefi danıĢmanlığın önemi daha da fazla artmaktadır. 

Felsefi danıĢmanlığın temelinde felsefenin bir konusu olan mantık çalıĢmaları söz konusudur. 

Mantık, düĢünceleri, onlar arasındaki bağları ve düzeni yöneten yasa ve ilkeleri inceleyen bir 

daldır (MengüĢoğlu, 2013: 118). Mantığın kusurucusu olan Aristoteles‟in görüĢleri felsefi 

danıĢmanlığı irdelemede yardımcı bir unsur olacaktır. Özellikle Aristoteles için bir metot olan 

diyalektik bir yöntemdir. Diyalektik bir soru sormadır. Böyle midir, değil midir? gibi soru 

sorma yöntemidir.  

Felsefenin bir diğer önemli konusu olan etiktir. Etik insanın özgürlük, eylem ve değer 

konularını inceleyen bir temadır. Ġnsan özgür müdür, değil midir? sorusunu inceler ve sorular. 

Felsefi danıĢmanlık alan bir birey ne kadar özgür olup olmadığını sorulayabilir.  

Felsefi danıĢmanlığın temel bir diğer önemli konusu ise, insanın eylemleridir. Ġnsanın 

isteyerek yaptığı veya istemeyerek yaptığı eylemleri vardır. Bazı insanlar zorla ve 

bilgisizlikten ya da arzu ve iĢtahlarına göre hareket ederler. Bu durumda felsefi danıĢmanlık 

alan bir birey eylemlerinde ki olup bitenleri sorgulayarak kendini anlayabilir. 
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1.2. Ruh Sağlığı 

Felsefi danıĢma, ikilemleri (dilemma) ele almak için bir yaklaĢımdır, felsefi öz-sorgulama 

felsefesi danıĢmanı aracılığıyla kiĢinin yaĢamsal sorunlarının, genellikle doktoralı felsefi 

geçmiĢe sahip bir kiĢinin danıĢanları alması ve hayatlarının ilgili yönleri ile tartıĢmasıdır. 

Bunlar, karar verme zorlukları, aile yargısı ya da mesleki memnuniyetsizlik gibi belirli 

sorunlara anlam ve anlayıĢ için genel arayıĢlardır. 

Psikolojik danıĢmanlık ve psikoterapide felsefenin rolü; danıĢanları felsefi bir öz-sorgulamaya 

(inceleme) yönlendirmek ve böylece danıĢanlara kendi kendilerine ve dünyalarına dair felsefi 

anlayıĢlarını geliĢtirmek ve onların sorunlarını ve hayatlarını kendi yollarıyla yaĢamak için 

onları güçlendirmektir.  

Günlük sorunlarla felsefi bir Ģekilde uğraĢma oldukça yenidir.Batı felsefesi 2.500 yıllık tarihi 

boyunca, somut uygulamalara sahip olan felsefe sorunları ve yaĢamın nasıl anlaĢılması ve 

yaĢanması gerektiği konusunda geniĢ bir alan geliĢtirmiĢtir. Antik Yunan ve Roma'da 

Epicureans örnekleri; çeĢitli dini felsefeler; Rönesans, Aydınlanma ve Romantizm; sosyalizm, 

komünizm ve anarĢizm. Bunlar ve diğerleri, bireylerin ve toplumların hayatlarını 

Ģekillendirdi. Bireylerin yaĢamları hakkında danıĢmanlık yapmak için yararlandıkları ölçüde 

bunlar daha önceki felsefi danıĢmanlık biçimleri olarak görülebilirler. 

Ancak günümüzde felsefenin terapötik ortamda kullanımı, bu geleneksel yaklaĢımların 

çoğundan farklıdır, çünkü yaĢamın nasıl yaĢanacağı konusunda hazır teoriler sağlamaya 

çalıĢmamaktadır. Felsefe teröpatik pratikte düĢünce araçları sunar, ancak önceden tasarlanmıĢ 

bir çözüm sunmadan, bireyin büyümesini sağlar. Bu bağlamda terapist, kendisini baĢkalarının 

kendi fikirlerini doğurmalarına yardımcı olan Sokrates gibidir. Felsefi danıĢmanlık, akademik 

felsefenin çoğundan farklı olarak, sonuçtansa süreçle ilgilenmektedir. BitmiĢ ürünlere, yani 

teorilere, amaçlara yönelmek yerine süreci önemli görmektedir; Genel ve soyut teoriler inĢa 

etmekten ziyade, bireyin somut dünyadaki varlık Ģeklinin eĢsiz ifadesini teĢvik eder. 

Psikoterapi, doğası gereği bir bilginin alanı olarak, zihnin iĢleyiĢi, müdahale ve yaĢamda 

“normal”, “sağlıklı” ya da “arzu edilen Ģey” hakkında özel kuramlara ya da varsayımlara 

(örneğin, duygusal, biliĢsel ya da davranıĢsal süreçler ve mekanizmalar), yöntemlere dayanır. 

Bu nedenle, psikoterapistin, açık ve yönlendirici olmamaya çalıĢırken bile, yaĢamla ilgili 

önemli bir varsayımlar sunduğunu görüyorlar. 

KiĢinin yaĢadığı anlayıĢın araĢtırılması sürecinde önemli olan, en çok neyi önemsedikleri, 

danıĢanlara ne anlam ifade ettiği, varoluĢ biçimlerinin potansiyel yorumlarını ne kadar 

anlamlı bulduklarıdır. DanıĢmanlık böylelikle danıĢan tarafından yaĢanılan yaĢam ile felsefi 

bir sohbete dönüĢür, danıĢanla onun yaĢadığı anlayıĢ arasındaki kritik bir değiĢimdir. 

Psikolojik süreçler felsefi ruminasyon ve danıĢan-danıĢmanın dinamiği dahil olmak üzere tüm 

biliĢsel faaliyetlere ve insan iliĢkilerine sızar. Felsefi düĢünmek ve akıl yürütmek için temel 

psikolojik operasyonlar (dikkat, konsantrasyon, algı, hayal gücü, hafıza ve duygu regülasyonu 
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gibi) bilincin doğasını yönetmeye yardımcı olur ve daha yüksek soyutlama tarzlarının, anlama 

ve yansıtıcı felsefi yargının altında yatan zemin veya psiĢik temel olarak hizmet eder. 

2. YÖNTEM 

Bu çalıĢmanın yöntemi, literatür tarama, metin inceleme, kütüphane ve internet araĢtırmasıdır. 

Bu bildirinin temel ekseni felsefi danıĢmanlık ve ruh sağlığı üzerinedir. ÇalıĢmada ilk adım, 

felsefe ve felsefi danıĢmanlığın ne olduğudur. Daha sonra ruh sağlığı kavramının ne olduğu 

olup, son olarak felsefi danıĢmanlığın ruh sağlığı üzerine etkisinin ne olduğudur. Bu 

açıklamalar yapıldıktan sonra, felsefi danıĢmanlığın ruh sağlığı üzerine etkilerinin neler 

olduğunu görmüĢ olacağız. 

3. SONUÇ 

Sonuç olarak her yerde insanlar kendilerini geliĢtirmek, daha derin, daha zengin, daha iyi, 

daha önemli bir yaĢam sürmek istiyorlar. Birçoğu, psikanaliz, yoga ve meditasyon dersleri, 

Yeni Çağ ve manevi atölye çalıĢmalarına gitmektedir. Bunu belirli bir problemi çözmek için 

değil, anlam ve bilgelikte yeni ufuklar açmak için yaparlar. Farklı bir Ģekilde ifade etmek 

gerekirse, insanların “problemi” genellikle hayatlarında daha yüksek önem taĢıyan bir Ģeyin 

eksik olduğu duygusudur. 

Felsefenin terapötik ortamda kullanımının geldiği yer burasıdır. Amacı, filozofinin Yunanca 

anlamı ile özdeĢtir: bilgelik sevgisi. Teknolojik ve problem çözme odaklı toplumumuzda 

özellikle önemli olan bir vizyonu ifade eder. Geleneksel felsefenin aksine, felsefenin 

kuramları, problemlere çözüm ya da bitmiĢ felsefi ürünleri ortaya çıkarma rolünü üstlenmez. 

Felsefenin, bir büyüme süreci, anlam veya fikirlerin bireysel bir arayıĢı olduğunu düĢünür. Bu 

sürece özgü olan Ģey, Yeni Çağ gurusu ya da 'Nasıl Yapılır' psikolojisi kitaplarının sunduğu 

hazır çözümlerin ve teorilerin sahte cazibesini ortadan kaldırmasıdır. 
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MUHAMMAD MUSADDIK PERIOD IRAN 

MUHAMMED MUSADDIK DÖNEMĠ ĠRAN 

Nursel AKGÜN, Serkan GÜNDOĞDU & Handan BOYALI 

Abstract 

The events and environment that took place before 1951 came to Iran were very important. In this 

context, the Kashar dynasty in power in the face of the difficulties and the management of these 

problems as a result of Pehlevi led to the seizure. Iran's troubles are not over. The Iranian Shah has 

pursued an American policy. While he was living a life of luxury, the people were going towards 

misery. The oil operated by the British companies and took a large share of themselves. In time, Iran 

became a colonial and rebellion and revolt. After a while the disturbed segments started to group. In 

1951, he decided to nationalize Iranian oil. Mohammad Mossaddık received the support of the people 

and the Shah had to bring him to the prime minister's office. During his two-year tenure, he 

accelerated these efforts, but the great powers did not want him. These forces, whose interests were 

damaged, soon passed into the act of overthrowing Mohammad Mossaddık. Mossaddık was reduced 

with a CIA-backed coup. In Iran, Mossaddık was sentenced to house arrest, and in these periods, he 

died. The Great Powers offer Iran back. 

Keywords: Iran, Iranian Foreign Policy, Muhammad Musaddık. 

 

Özet 

1951 Ġran‟ına gelmeden evvel geliĢen olaylar ve ortam çok önemli bir yer alır. Bu bağlamda Kaçar 

Hanedanı‟nın iktidarda iken meydana gelen sıkıntılar ve bu sıkıntılar sonucunda yönetimi 

Pehleviler‟in ele geçirmesine neden olmuĢtur. Ġran‟ın sıkıntıları bunlarla bitmiĢ değildir. Ġran ġah‟ı 

Amerikancı bir politika gütmüĢtür. Kendisi lüks hayat yaĢarken halk sefalete doğru gitmekteydi. Petrol 

Ġngiliz Ģirketlerince iĢletilip çokça payı kendileri alırlardı. Zamanla sömürge haline gelen Ġran, isyan 

ve ayaklanmalara sahne oldu. Bir süre sonra rahatsız olan kesimler gruplaĢmaya 

baĢlamıĢlardır.1951‟de Ġran petrolünü millileĢtirme kararı alan Dr. Muhammed Musaddık halkın 

desteğini almıĢ ve ġah onu BaĢbakanlığa getirmek zorunda kalmıĢtır. Ġki yıllık görev süresinde bu 

çalıĢmalara hız vermiĢ ancak büyük güçler Musaddık‟ı istememiĢtir. Çıkarları zedelenen bu güçler çok 

geçmeden Muhammed Musaddık‟ı devirme eylemine geçmiĢlerdir. CIA destekli bir darbe ile 

Musaddık indirilmiĢtir. Ġran‟da Musaddık ev hapsine mahkum edilmiĢ ve bu dönemlerde hayata veda 

etmiĢtir. Büyük güçler Ġran‟ı tekrar eline alma fırsatı bulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Ġran, Ġran DıĢ Politikası, Muhammed Musaddik.  

GĠRĠġ 

Ġran geniĢ toprak parçası ve zengin petrol yatakları varlığı ile sömürgeci devletlerin hep ilgi 

odağı olmuĢtur. Çok kez aralarında gizli antlaĢmalar yaparak Ġran‟ı bölme giriĢinde 

bulundular. Ġran kendi petrolünü iĢletecek durumda olmadığı için büyük güçlerden yardım alır 

ve antlaĢmalar yaptı.  

Ġran 1907 antlaĢması ile Ġngiltere ve Rusya arasında nüfuz bölgelerine paylaĢılmıĢtır. 

Rusya‟da Çarlığın yıkılması üzerine artık Ġran‟da Ġngiltere tek baĢına nüfuz mücadelesine 
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girecektir. Ġran halkı bu antlaĢmalara olumlu bakmazdı. Ama 20.yüzyılın baĢlarında Ġngiltere 

ile yakınlaĢmak zorunda kalmıĢtır. Petrolün çıkarılmasında Ġngiltere büyük imtiyazlar 

tanıyacaktır. Sonrasında 1909 da kurulacak olan Ġngiliz devlet Ģirketi „‟Anglo Persian Oil 

Company ‟‟Ġran petrollerini iĢletmeye baĢladı. 

1. 1950‟LERE KADAR ĠRAN‟DA YAġANAN SOSYO- POLĠTĠK GELĠġMELER 

1900‟lerin baĢında Ġngiltere ile Rusya Ġran‟da rekabet halinde idi. Birinci Dünya SavaĢı 

(1914-1918)  baĢladığında Ġran tarafsızlığını ilan etmiĢti. Ġran Devleti o sıralar hem ekonomik 

açıdan hem de siyasi açıdan oldukça zayıf durumda idi. Ġran borçlarını ödeyemez haldeydi. 

Ġngiltere diğer devletlerin buraya gelip Ġran‟ı kontrol etmelerini engellemek için kendi 

donanması ve askerini Ġran‟ın güneyine göndermek için zemin hazırlıklarına baĢlamıĢtı.  Ġran, 

Ġngiltere ile iliĢkileri vardı hatta ġahlar Ġngiltere „den uzmanlar getirip orduda çalıĢmalara 

gitmiĢlerdir.1905‟te Rus-Japon SavaĢı‟nı kaybeden Rusya eski prestijini almak için yüzünü 

Ġran‟a döndürüp onunla ilgilenmeye baĢladı. Bu giriĢimleri Ġngiltere„nin gözünden 

kaçmayacaktır. Ġran‟da sağlık sorunları artıĢ göstermeye halkın memnuniyetsizliği artıĢ 

gösterdi. Dönemin ġahı Muzzaffereddin (1896-1907) sağlık sorunları yüzünden iyice çökme 

eĢiğinde idi.  Bu da dıĢ güçlere cesaret veriyordu. Hem ekonomik hem de siyasi olarak ġah 

dıĢ güçlere karĢı koyamazdı. Kendisi zaten Ġngiltere ve Rusya „ya yakınlık duyuyordu. ġah‟ın 

ölümünden sonra sosyal sorunlar iyice artmıĢ.31 Ağustos 1907 de Türkmençay antlaĢması 

imzalanmıĢtır.  Ġki devlette Ġran‟ın tarafsızlığını istemekteydiler. Rusya içindeki karıĢıklıktan 

sonra Ġran‟dan ayrılma kararı aldı ve boĢluğu Ġngiltere almaya çalıĢtı. Ġran‟da 1920 sonlarında 

iç karıĢıklar iyice artmıĢtı. Bir yandan Rus tehdidi ve Rıza Han‟ın askerleriyle Tahran‟a 

yürüyüp yönetimi ele alması,sıkı yönetimin baĢlaması bu sorunlardan bazıları.Böylelikle 

Pehlevi Hanedanı baĢlamıĢ oldu.Rusya ve Ġngiltere artık Ġran‟ı iĢgal etmeye 

baĢlayacaklar.Müttefik güçler Rıza Pehlevi‟nin tahtını oğlu Muhammed Rıza Pehlevi‟ye 

bıraktı.Batı destekli baĢa geldikleri için batı yanlısı bir yol izlediler.Onlar gibi halk batı yanlısı 

değildi ve halk bu politikalar karĢısında tepki göstereceklerdir.ĠĢte bu olaylar Ġran‟ın 1951 e 

gelene kadar sosyal olarak yaĢadıkları olaylardır. 

1.1.  Dönemin Türkiye - Ġran ĠliĢkileri 

Firdevsi‟nin ġehnamesi‟nde anlatıldığı üzere Ġran-Turan mücadeleleriyle baĢlayan Türk-Ġran 

iliĢkilerinin binlerce yıllık bir geçmiĢe dayanıyor.1923-1960 yılları arasında hem Ġran hem 

Türkiye için I.Dünya SavaĢı‟ndan sonra yeniden yapılanma giriĢimi olmuĢ.Türkiye-Ġran 

iliĢkilerinde batı tarzı eğilimler ,modern ulus devleti yaratmak Atatürk ve Rıza Ģah çok etkili 

olmuĢlar.Ġki liderin yakınlaĢması Rıza ġah‟ın Türkiye‟yi ziyaretiyle daha da geliĢti.Sadabat 

Paktı‟nı imzalamaları gibi bir çok alanda birlikte hareket ettiler.Atatürk‟ün ölümü ve 

arkasından  Rıza ġah‟ın tahttan indirilmesi artık eski dostluk iliĢkileri olmayacağının bir 

göstergesi olmuĢtur. 
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2. ĠKTĠDARA GELĠNCEYE KADAR MUHAMMED MUSADDIK 

Muhammed Musaddık 16 Haziran 1882‟ de Tahran‟da doğmuĢ ve 5 Mart 1967‟de yine 

Tahran‟da hayatını kaybetmiĢtir. Musaddık Ġsviçre‟ de Lozan Üniversitesi Hukuk doktorasını 

yaparak 1914 yılında Ġran‟a dönmüĢ ve valilik baĢta olmak üzere Maliye Bakanlığı, DıĢiĢleri 

Bakanlığı gibi görevlerde bulunmuĢtur. 1925 yılında Rıza Han (1878-1944) kendisini Ģah ilan 

edince devlet görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. 1941 de ise Rıza ġah‟ın oğlu Muhammet 

Rıza Pehlevi baĢa geçince meclise girmeye çalıĢtı. Siyasetin sertleĢmesi ve 1947 yılında 

yapılan seçim sonuçları ile ortaya çıkan meclis yapısı baĢta Ġngiltere olmak üzere büyük 

devletlerin Ġran üzerindeki siyasi ve ekonomik hegemonyasına karĢı mücadelenin merkezi 

olmuĢtur.  Yeni meclis döneminde BaĢbakan Ahmet Kavam ile Sovyet Rusya arasında 

imzalanan petrol imtiyazlarının meclisin çoğunluğu tarafından reddedilmesi bunun 

iĢaretlerinden biriydi.  1947 yılı sonunda Ġran Ģahı devlet iĢlerinde tek ses olmayı engelleyen 

BaĢbakan Kavam‟ı meclis oylaması ile baĢbakanlıktan uzaklaĢtırmıĢtır. Sonrası iki yıl Ģah 

liyakatsiz baĢbakanları yönetime getirdi. Bütün bu geliĢmeler 1949 yılında anayasa ile hiç 

ilgisi olmayan bir suikastın hedefi yapmıĢtır. 1949 yılında Muhammed Rıza ġah‟ın metodik 

manipülasyon‟u sayesinde aynı yıl toplanan ilk Ġran senatosu emektar kralcıları bir araya 

getirmiĢtir. Senatonun Ġran siyasetinde hiçbir önem arz etmediğini ve Ġran içerisinde 

aristokratik bir kulüp olduğunu savunan Musaddık meclis seçimlerinde düzensizlikleri 

önlemek amacıyla anayasayı destekleyenleri 14 Ekimde evinin önünde toplayıp Ģahın 

sarayına kadar yürütmeye davet eden bir bildiri yayınlamıĢtır. YürüyüĢe binlerce kiĢi katılmıĢ 

Musaddık da olmak üzeri bir heyet saraya gidip görüĢmeler yaptılar. Bu delegelerden Hüseyin 

Makki yirmi adamın çeĢitli grupların ve partilerin üyeleri olmasından dolayı geniĢ bir 

koalisyon oluĢturması ve adına da ulusal cephe denmesi önerisi bulunmuĢ ve kabul edilmiĢtir.  

Delegasyon Musaddık` ı baĢkan seçmiĢ ve ulusal cephe programını ayrıca tüzüğünü 

hazırlaması için koalisyon oluĢturması istenmiĢ. 1949 yılında Ulusal Cephe liderinin ilk 

önceliği hedeflerine ulaĢabilmenin bir yolu olarak meclisi seçilmek olmuĢtur. Musaddık 

Sovyetler birliğine Ġran‟nın kuzeyinde petrol arama ve çıkarma hakkı tanınmasına karĢı son 

derece baĢarılı bir muhalefet hareketi yürüttü. Öte yandan Musaddık ABD menĢeli Ģirketlerin 

o dönemde Suudi Arabistan ve Venezuela petrollerini iĢletme karĢılığında karın yarısını petrol 

sahibi ülkelerle paylaĢtığını görmüĢ ve Anglo Ġranian Oil Company Ġngiliz petrol iĢletmecisi 

Ģirketle 1933 yılında imzalanan ve ardından defalarca eklemelerin yapıldığı anlaĢmalara karĢı 

çıkmıĢtır. Mussaddık Ġran „nın bu Ģirketlerinin petrol iĢletmelerinden elde edilen kardan çok 

az pay aldığını savunmuĢtur. 28 Aralık 1949 yılında söz konusu anlaĢmanın eklemelerini 

yaparak Ġran meclisine götürüp onaylanmasını gündeme getirmiĢtir ve bu doğrultuda 

hareketlerini sürdürmüĢtür. Bu karĢı çıkıĢ ona milliyetçi çevrelerde büyük saygınlık 

kazandırdı. Yine son olarak kendisinin hazırladığı Ġran petrollerinin millileĢtirilmesini ön 

gören yasa tasarısını 1951 de meclisten geçirmeyi baĢarmıĢtır. Böylece tüm çevrelerde bir 

destek kendisine karĢı bir sempati yaratmayı baĢarmıĢtır. Ġnsanlar onunla aynı çizgide olması 

dahi onun ülkenin kötülüğüne bir düĢünce içerisine girmeyeceğine kani olmuĢlardır. ġah ta 

Musaddık „ın bu arkasına aldığı büyük desteği daha fazla göz ardı edemezdi. Bu noktadan 
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sonra Musaddık‟ı ve çalıĢmalarını görmezden gelmek Ģah için bir risk oluĢturacaktı. Bu 

geliĢmelerin sonucunda Ģah istemeye istemeye Ģartlar doğrultusunda Musaddık‟ı baĢbakanlığa 

getirmiĢtir.  Musaddık baĢbakan olunca batının sömürgelerine karĢı durabilmek, 

savunucuğunu yaptığı petrolün millileĢtirilmesi politikasını hayata geçirebilmek ve buna tepki 

olarak gelecek yaptırımları göğüslemeyebilmek için gerekli dıĢ desteği sağlamak amacıyla 

Sovyetlerin ideolojisini kendisine Ģemsiye yaptı. Bu amaçla Sovyet çizgisindeki Tudeh 

Partisinin güçlenmesine göz yummak zorunda kaldı. Musaddık‟ı bu denli güçlü hareket 

edebilmesinin bir diğer önemli sebebi ise 1950‟lerde petrolün millileĢtirilme döneminde 

ulema ile Musaddık arasında geçici bir iĢbirliği dönemi olmasıdır. Ulemanın tek korkusu ise 

cumhuriyet rejiminin ülkeye hakim olmasıdır. Bu da ulemanın üst düzey grubunun Musaddık 

karĢısında monarĢiyi desteklemesini sağlamıĢtır.  1960lara gelindiğinde ulema ile devlet 

arasında önemli çatıĢmalar olmamıĢtır. Bu ortam üzerine batı derhal harekete geçmiĢ ve 

Musaddık‟ın devrilmesi ve Rıza Pehlevi‟nin oğlunun ülkeye tekrar dönerek ġah olarak 

yönetime geçmesini sağlayan bir darbeyi teĢvik etmiĢtir.    

2.1.  Ġran‟da Muhammed Musaddık Dönemi 

Muhammed Musaddık 1951 ile 1953 arası iki sene süren baĢbakanlık görevini yapmıĢtır. 

1953‟de ABD ve Ġngiltere‟nin ortak düzenlediği bir darbe ile iktidardan indirilmiĢtir. 

Musaddık baĢbakanlığa geldiği dönem Ġran‟ da siyasi ve ekonomik bunalım baĢ göstermeye 

baĢlamıĢtır. Zira Kaçar Hanedanlığından beri ülkedeki bir çok sektör yabancıların elindedir ve 

Ġran ekonomisi üzerinde bir hakimiyetleri söz konusu idi. Musaddık „ın yönetime gelmesi 

Ġranlılar için nasıl tarihi bir an ise Britanyalılar içinde çok ĢaĢırtıcı olmuĢtur. Çünkü o güne 

kadar baĢbakanlığa gelenler satranç taĢları gibi oynatılıyordu. ġimdi ise Britanya karĢısında 

kendilerinden nefret eden bir baĢbakan vardı. Bu doğrultuda bu büyük devletler Musaddık ve 

yönetimine karĢı bir takım önlemler alma giriĢimine gireceklerdir.  ÇeĢitli antlaĢmaları 

süsleyerek Musaddık‟ ı petrolün millileĢtirilmesi konusunda kandırmaya teĢebbüs ettiler. Her 

defasında Musaddık , anlaĢmaları  reddetti. Musaddık‟ ın çalıĢmaları gün geçtikçe artıyor ve 

etrafına kitleler topluyordu. Çok geçmeden Ġngiltere Ġran „nın petrol pazarından çekilmiĢtir. 

Ve Ġran‟ı birleĢmiĢ milletlere Ģikayet etmiĢtir. Musaddık buna cevap olarak Ġngiltere 

büyükelçiliğini kapatmıĢtır ve Ġran petrolü için yeni pazar arayıĢına girecektir.  Ne var ki 

aradığı pazarı bulamamasıyla birlikte ekonomik sıkıntılar daha da büyümeye baĢlamıĢtır. Bu 

sırada Musaddık‟ın yükselen gücüne karĢı koymaya çalıĢan Ģah bir fermanla 1953 

ağustosunda  Musaddık‟ı görevden almak istediyse de geliĢen kitle olayları sonucunda korkup 

ülkeyi terk etmek zorunda kalmıĢtır.  ABD yanlısı Ģahın tekrar ülkeye dönebilmesi ABD ve 

Ġngiltere Musaddık‟ ı devirme giriĢimlerinde bulunacaklardır. Ġngiltere „nin bu konuyu ABD 

`ye sunması ilk etapta olumsuz oldu.  ABD‟ nin üst düzey yetkilerinin de itiraf ettiği üzere 

Ġngiltere ve ABD ortak yapımı olan AJAX adıyla tanınan operasyonla Musaddık‟ı devirmiĢler 

ve Ģahın ülkeye geri dönmesini sağlamıĢlar. ĠndiriliĢinden sonra Musaddık  vatana ihanetle 

suçlanmıĢ 3 yıl hapse mahkum edilmiĢ çıktıktan sonra da hayatının geri kalanını  ev hapsinde 
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ve gözetim altında geçirmiĢtir.  Musaddık 1967 yılında ev hapsindeyken yaĢama veda 

edecektir.  

2.2. TP-AJAX Operasyonu 

Ġngiltere, Ġran meclisinin millileĢtirme kararı sonrası ilk olarak ekonomik açıdan zor duruma 

sokacak ki Ġran‟ı yola getirsin. Bununla yetinmeyerek Kıbrıs‟a asker yığarak gözdağı vermek 

istemiĢtir. Bu yaptırıma SSCB sessiz kalmayacak ve o da Ġran sınırına asker yığmaya 

baĢlamıĢtır. 

Ġngilizlerin mühendislerini, çalıĢanlarını ve teknisyenlerini Ġran‟dan çekmesiyle Ġran kalifiye 

eleman sıkıntısı yaĢayacaktır. Ġngiltere uluslar arası arenadaki ağırlığını koyarak Ġran‟a 

ambargo uygulatmaya koyulmuĢ ve bunu baĢarmıĢtır. Petrol Ģirketleri tümü uyarıldı ve 

ABD‟li birkaç Ģirket öncesinde anlaĢma yapmak istememiĢler daha sonra anlaĢma yapmak 

zorunda kalmıĢtır.Ġran büyük bir döviz kriziyle yüz yüze kalmıĢtır.|Bütün bunlara halkın 

tepkisi oldukça sert olmuĢtur. Anglo-Iranian Oil Company‟nin genel müdürünün evinin 

yakmıĢlar ve Abadan‟daki petrol tesislerinde çok büyük gösteriler düzenlenmiĢ. Musaddık 

Ġngiltere‟nin bu aleyhte hareketlerine tepkisiz kalmamıĢ ve Ġngiliz Büyükelçiliğini kapatarak 

Bütün Ġngilizleri sınır dıĢı etmeye baĢlamıĢtır. Ġngiltere‟nin Büyükelçiliği kapandıktan sonra 

kaybetmeye alıĢkın olmayan Ġngiltere kaybettiklerini geri almak için ABD‟ne baĢvurmuĢ ve 

kendisine yardım edilmesini talep etmiĢtir. Ancak Ġran‟ı kaybetmek istemeyen ve olası bir 

savaĢtan çekinen Truman yönetimi öncesinde Ġngiltere‟nin bu türlü tekliflerine cevap 

vermeyecektir.  

Olayların seyri değiĢecekti. Bu da 1912 Kasım‟ındaki ABD‟nin BaĢkanlık seçimleri idi. 

Çünkü Truman yerine gelecek olan Eisenhower, Ġngiltere‟nin yanında bir politika izlemeye 

baĢlayacaktı. Böylelikle TP-Ajax için hareketlere baĢlanılır. Bu operasyonu yönetmesi için 

ABD eski baĢkanı Theodore Roosevelt‟in torunu olan ve CIA‟nin Yakın Doğu ve Asya ġefi 

Kermit Roosevelt getirilmiĢtir.  

Ġlk olarak Musaddık‟a karĢı psikolojik harp uygulanır. Ġngiltere‟nin on yıllar içerisinde 

kurduğu sağlam bir istihbarat ağının olması kiĢilerin manipüle edilmesi veya satın alınması 

konusunda ABD istihbaratının iĢini kolaylaĢtırdığını ve iĢlerini daha kolay halletmesini 

sağlamıĢtır. Operasyon içinde olanlar gazeteciler, yerel çeteler ve din adamları satın almıĢlar 

ve bunları operasyon için kullanmıĢlar. Musaddık‟ın evine saldırılar düzenlenecek ama bu 

saldırılardan yaralanmadan kurtulan Musaddık için bu defa basında farklı bir algı yarattılar. 

Sanki bunlar kendi kendine düzenleniyormuĢ gibi gösterdiler. Bu propagandalar karĢısında 

Musaddık destekçilerini tek tek kaybetmeye baĢlayacaktı. 

Ardından darbeyi meĢru kılmak için ġah‟tan Musaddık‟ı azlettiğine dair iki adet ferman 

imzalanması istenmiĢ ve fermanlar alınmıĢtır. Bu fermanlar Musaddık‟a tebliğ edilirken eĢ 

zamanlı olarak dönemin ordu komutanı General Riyahi‟nin tutuklanması için de karar 

alınmıĢtı.15 Ağustos gecesi Ġmparatorluk Muhafızı olan monarĢiye sıkı bir sadakatle bağlı 

olan Albay Nasıri elinde fermanlarla General Riyahi‟yi tutuklamak için General‟in evine 
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doğru gitmiĢtir.  Ancak darbenin yapılacağı söylentileri önceden General‟ e haber gelmiĢtir. 

Önlem almak için de evinden uzaklaĢmıĢtı. O sıralarda Musaddık canlı yayına çıkmıĢtır. ġah‟ı 

ve onun „‟yabancı iĢ birlikçileri‟‟ile birlikte yaptıkları darbe giriĢimini bastırmaya çalıĢtığını 

belirtmiĢtir. Bunun üzerine halkın ayaklanmasından korkan ġah , kendi kullandığı uçakla 

ülkeyi terk etmek zorunda kalmıĢtır.Darbe her ne kadar bastırılmıĢ gibi gösterilse de Kermit 

Roosevelt çalıĢmalara devam edeceğini rapor etmiĢ ve Ġran‟da kalacağını belirtmiĢtir. 

Musaddık‟tan sonra yerine geçmesi planlanan General Zahidi ile Kermit Roosevelt görüĢme 

yapmıĢ ve yeni bir planı yaratmıĢlardı. Önce ġah‟ın imzaladığı fermanları çoğaltarak özellikle 

çetelerin yoğun olduğu Tahran semtlerine dağıtmaya baĢladılar. Medyayı da ele geçirmiĢlerdi. 

Böylelikle sokakta olaylar baĢ göstermeye baĢlamıĢtı sokaklar karıĢıyordu.Bu durumda 

Musaddık hiçbir mücadelede bulunmamıĢtır.Nihayetinde 19 Mayıs 1953‟te Musaddık var 

olan görevinden uzaklaĢtırılmıĢtır. 

Görevden uzaklaĢtırılır uzaklaĢtırılmaz vatana ihanetle suçlanmıĢ ve üç yıl kadar hapis yatıp 

ardından ölünceye kadar ev hapsinde tutulmuĢtur. BaĢbakanının düĢürülmesinde payı olan 

ġah ise iktidarını pekiĢtirmiĢ olarak ülkeye geri dönüyor. Ġslam Devrimine kadar geçen süreye 

kadar ülkeyi dıĢ güçlerin istediği gibi yönetmiĢtir.  

Bu operasyonu ABD ve Ġngiltere‟nin ortak yaptığı ilk olarak 2000 yılında ABD eski DıĢiĢleri 

Bakanı Madeleine Albrightardından  2009 yılında BaĢkan Obama dahi bunu kabul etmiĢtir. 

Son olarak ta darbeden tam 60 yıl sonra CIA darbeyle iliĢkisinin olduğunu resmi olarak kabul 

etmiĢtir.  

2.3.  Ġran –Türkiye ĠliĢkileri 

Türkiye-Ġran iliĢkileri tarihsel olarak incelenmeye baĢlanırsa sürekli bir çekiĢme ve savaĢlar 

halinde olduğunu görürüz. Ġran‟da Safevi Devleti‟nden(1501-1736) itibaren aralarında çokça 

savaĢılmıĢ. Zayıf oldukları anda saldırıya geçip istediklerini almaya çalıĢmıĢlardır.  

1921‟de Ġran ordusunda milliyetçi bir subay olan Rıza Han darbe yapacak ve kaosa son 

verecek. Ġki ülke için de endiĢe yaratan olaylardan biri de Sovyet ve Ġngiltere‟ye olan iliĢkileri 

olmuĢtur. Türkiye tıpkı o dönemlerde Mustafa Kemal‟in kurduğu cumhuriyet rejimi gibi 

Ġran‟ın da böyle bir cumhuriyet rejiminin olmasını istemekteydi. Rıza Han ise monarĢiyi 

seçerek kendisini ġah olan ilan etmiĢtir.1930‟larda Ġran ve Türkiye büyük iliĢkiler kurma 

yolunda ilerliyordu. Zirve noktası da Rıza ġah‟ın Türkiye ziyareti olmuĢtu. Ġkinci Dünya 

SavaĢı‟nda ise Türkiye-Ġran arası bozulmaya baĢlamıĢtı. Musaddık dönemi‟nde ise Türkiye-

Ġran iliĢkileri iyice gerginleĢmekteydi. Türkiye Musaddık hareketinden rahatsızdı.  

1973‟den sonra iki ülke artık denge siyaseti gütmeye baĢlamıĢtır. ġuan günümüze doğru çıkan 

yeni örgüt tabanlı hareketler Türkiye-Ġran arasında yeni sorunlara yol açacaktır. Genellikle 

Kürtler ve ideolojik geliĢmeler üzerinde oluĢan rekabetler boyutu oluĢmuĢtur. 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

292 

 

2.4.  1950‟lerden beri Ġngiltere-Ġran  

Ġngiltere-Ġran iliĢkilerinde sürekli bir çarpıĢma yaĢanmıĢtır. Bu da iki ülke arasında tarihi 

hafıza izlerini taĢımaktadır. Nasıreddin ġah‟ın 1872‟de Ġngiltere asıllı sermayeler Julius 

Reuter‟e verdiği tütün, yeraltı kaynakları ve diğer milli kaynaklarla ilgili imtiyazlar Ġran‟ın 

siyasi ve iktisadi bağımsızlığını tehlikeye atmıĢ ve Ġngiltere‟ye karĢı olumsuz düĢüncelerin 

baĢlangıç noktası olacaktır, öylelikle Ġran sanayisinin ithal edilen mallar karĢısında rekabet 

edecek gücü olmadığı için üretimde aksamaya ve sonuçta iĢsizliğin artmasına neden  

olacaktır. Halk olanlara tepkisiz kalmayacak ve çeĢitli yapılanmalara gireceklerdir. Halk en 

sonunda devlet‟in adaletsiz oluĢunu kabul ederek iktidar değiĢimine onay getirecekler. Bir 

süre siyasi boĢluk olacak. Devlet‟in iç mekanizması bu durumda olunca Ġngiltere ve Rusya 

buralara hakim olma mücadelesine giriĢeceklerdir.18.yüzyıldan itibaren Rusya‟ya karĢı 

verdiği mücadeleyi kaybeden Ġran, Ġngiltere‟yi Rusya‟ya karĢı dengeleyici olarak kullanmaya 

baĢlayacak ancak 1907‟de iki ülke tarafından etki alanlarına ayrılmıĢtır. Kuzey Ġran 

Rusya‟nın, Güney Ġran ise Ġngiltere‟nin ve ortası tampon bölge olarak ilan edilmiĢtir. Bu 

dönem sonunda Pehlevi yönetimi baĢlangıcı Ġran için dönüm noktası olmuĢtur. Birinci Dünya 

SavaĢı sonrası ortamda Ġngiltere otoriter ġah rejimini desteklemiĢtir.  

Ġngiltere Ġran‟da 1953 CIA destekli Musaddık Darbesi sonrası yerini ABD‟ye bırakacaktır. 

Ancak bu darbe o günden bugüne Ġran-Ġngiltere iliĢkilerinde ve Ġran-ABD iliĢkilerinde travma 

yaĢatmıĢtır. Musaddık‟ın petrol‟ü millileĢtirme hareketi Ġngiltere aleyhine olmuĢtu. Bu yüzden 

bu çalıĢmayı durdurma eğilimine giriĢti. Petrol gelirlerinin çoğu Ġngiltere elinde idi. Haliyle 

çıkarı zedelenen Ġngiltere Musaddık‟ın bu kararını onaylamadı.Onu devirip ġah‟ın yönetimini 

tekrar güçlendirdiler.ġah Ġngiltere ve ABD desteğini alarak BEYAZ DEVRĠM adını verdiği 

bir refah bir çalıĢmayı yeniden yaratmaya çalıĢtı.Ancak bu dönemlerde geliĢen olaylar halk 

tarafından kınanacaktır. Bu da ġah yönetiminin sarsıldığı ve uzun sürmeyeceği anlamına 

geliyordu. 

2.5.  Ġran‟ın DıĢ Politikadaki Rolü ve Sovyet-Ġran ĠliĢkileri 

Bir ülkenin asli noktası yani kendine hareket odağını çekebilen bir ülkenin ilk asli noktası o 

ülkenin jeopolitik unsurlarıdır. Bir diğer unsur ise tali unsurdur. O ülkede anayasal yapısı ve 

kurumlar arasında güç dağılımı olmalı ve bunlar iyi bir incelemeden geçmeli ayrıca siyasi 

tarihi de değerlendirilmelidir. Genel olarak bu baĢlık altında Ġran‟ın Ġkinci Dünya sonrası 

baĢlayan ve Devrime kadar olan süreçteki dıĢ siyaseti incelemek olacaktır. Ġran 7.yüzyılda 

Ġslam ordularına yenildikten sonra siyasal bütünlüğünü ve yapılanmasını ancak 16.yüzyılda 

sağlamaya çalıĢmıĢtır. Jeopolitik açıdan önemli ve ġii devlet anlayıĢı güderek Safevi devletini 

kurmuĢlardır. Bugün hala bu özellikler görülebiliyor. Ġran jeopolitiği Rusya‟nın genel 

stratejisi hattı da yer alması hasebiyle çok kez iĢgale maruz kalmıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı 

öncesi Ġran, Britanyalılarca iĢgal altındaydı ama sonrasında bu güç kendini ABD‟lilere 

bırakacaktır.1917‟de Rusya‟da meydana gelen BolĢevik hareketi ile Sovyetler Birliği 

kurulmuĢtu. Bu kurulan yeni devlet en büyük sınır komĢusu olan Ġran için yeni ve farklı 

stratejiler geliĢtirme peĢindeydi. Ġkinci Dünya SavaĢı‟nda müttefik devletler yine bir bahane 
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bularak Ġran‟ın Almaya ile yakın olduğunu bahane ederek Ġran‟ı iĢgal edecekler. Bu olaydan 

sonra Rıza ġah tahtan indirilip sürgüne mahkum edilecek. Yeni ġah ise Almanya‟ya savaĢ 

ilan edecek. Bu tarihlerde Amerika, Ġngiliz ve SSCB Tahran‟da bir konferans yapacaklar bu 

konferansta Ġran‟a topraklarının garanti altına alacağı sözü veriliyordu. SavaĢ sonrasında Milli 

Cephe Hükümetinin ortadan kaldırılmasıyla Ġran MonarĢisi dıĢ siyaseti tamamen Amerikan ve 

Batı siyasetine eklemlenmiĢ hale gelmiĢti. ġah savaĢ sonunda ABD‟den kredi almak ve kendi 

ülke içindeki iktisadi kalkınmayı yapma düĢüncesindeydi. Ġran petrolleri Batılı devletler 

gözünde idi. Bulunduğu andan itibaren bu petrol Ģirketlerini Ġngilizler iĢletmekteydiler. 

Aralarındaki anlaĢmada çok az bir payın Ġran‟a kaldığı açıktı. Ama ġah buna göz yumuyordu. 

ĠĢgal sonrası güçlenen Milli Cephe lideri olan Musaddık, Ġran petrollerinin bu durumuna karĢı 

hareketlere baĢladı ve millileĢtirme kararı aldı. Destek bulunca Ġngiliz ġirketi aleyhine 

sokaklarda gösteriler baĢladı. ġah Musaddık‟ı BaĢbakanlığı‟na getirmek zorunda kalmıĢtı. 

Tüm bu geliĢmelere sessiz kalmayan dıĢ güçler özellikle ABD ve Ġngilizler hem Ġran‟daki bu 

güçlenmeyi kesmek hem de Sovyetlerin Ġran üzerine olan nüfuzunu kırmak için Ajax 

operasyonu ile Musaddık‟ı Ġndirdiler. Ġngiltere, bu bölgede Sovyetlerin güçlenmemesi için 

giriĢimlere baĢlayacaktı. Ama bölgede askeri olarak varlık gösteren Sovyetler buralarda 

büyük önem arz ediyordu. 

Sovyetler Birliği, Ġran gibi bir devletle arasını bozmak istemiyordu. Ġkinci Dünya SavaĢı 

sonrasında Sovyet DıĢ Politikası ideolojik mücadeleyi bırakmıĢ gerçek politik çalıĢmalara 

yönelmiĢtir. Dönemin BaĢbakanı Musaddık ile Sovyetler arasında sınır antlaĢmaları 

imzalanmıĢtı. ġimdi ise Ġran ile Sovyetler arasında transit geçiĢleri için ve ticaret için 

antlaĢmalar imzalandı. Ġran ile daha birçok antlaĢma imzalamıĢ baĢta teknolojik antlaĢmalar 

yer almaktaydı. Ġran‟ın Batılılar ile iliĢkisi veya bir anlaĢma Sovyetleri rahatsız ediyordu. 

Ġran‟da Batı Ģirketlerinin tutumu petrol üzerine giriĢimleri de Sovyetler açısından rahatsız 

edici bir durumdu. 

SONUÇ 

Soylu bir aileden gelen Muhammed Musaddık Hukuk doktorasını Lozzan‟da yapmıĢ ve Ġran‟a 

dönüp çeĢitli devlet kademelerinde çalıĢmaya koyuldu. Muhammed Rıza Pehlevi tahta geçip 

kendisini ġah ilan etmesiyle siyasi hayata tekrar atılmaya çalıĢacaktır. ġah onu mecbur kaldığı 

durum içinde Musaddık‟ı BaĢbakanlığa getirdi. Her kesimden destek toplamaya yüz tutmuĢtu. 

Göreve gelir gelmez ilk iĢi Ġran Petrollerini MillileĢtirmeye çalıĢmaktı. Yalnız petrol 

Ģirketlerinde ÇalıĢanların çoğu Ġngiltere iĢçileri idi. Dolayısıyla Ġngiltere bu kararı reddederek 

ilgili tüm yerlere baĢvurmaya koyulacak. Çıkarları uğruna her Ģeyi yapacak bir Ġngitere vardı. 

Çok geçmeden hemen ABD‟den yardım talebinde bulundu ve BaĢbakan Musaddık‟ı devirmek 

istediğini açıkladı. ABD tarafından önce olumlu olmasa da sonra destek verilecek ve 2yıl 

kadar bir süre görev yapan Musaddıkı‟ı CIA destekli bir darbe ile devirecekler. ġah batı 

destekli ve batı çizgisinde olduğu için Musaddık devrilince ülkeye dönüp tekrar o doğrultuda 

yönetime devam etti. O dönemlerde Ġran DıĢ politikası yoğun bir Ģekilde devam ediyordu. 

Gerek Ġngiltere gerek Rusya ve ABD, Türkiye ile sıcak temas halinde idi. Sonunda çok uzun 
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olmayacak bir iktidar kalmıĢtı. Rahatsız olan kesim gün geçtikçe artıyordu. Ġran Ġslam 

Devrimi‟ne kadar ġah yönetimde kalmıĢtır. 
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KADINLAR HAKKINDA NEGATĠF ALGI OLUġTURMAYA YÖNELĠK 

KULLANILAN DĠNĠ ARGÜMANLAR 

ARGUMENTS USED to CREATE NEGATIVE PERCEPTION on 

WOMEN 

Ramazan BĠÇER
1
, Fatih KURT

2
 

Özet 

İslam, kadını ilk önce insan olarak kabul etmiş, fıtri farklılıkların dikkate alınması gereken konularda ise kadını 

kadın olarak, erkeği de erkek olarak muhatap almıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de her iki cinse yüklenen 

vazifelerde erkeğin ve kadının fıtri yapıları göz önüne alınmıştır. Kur'an, erkekle kadının aynı nefisten 

yaratıldığını söyleyerek, gerek yaratılış, gerek hukuk ve gerekse toplum açısından aynı yerde durduklarını 

vurgulanmıştır. 

Ancak İslam'ın ortaya çıkışından bu yana değişen sosyal ve coğrafi şartların zorlanması sonucunda, Kur'an'ı 

yorumlamaya çalışan müfessirlerin; ayetleri kuşatan tarihi ve toplumsal şartları göz önünde bulundurmamak, 

Kur'an ayetlerinin indiriliş sebeplerini dikkate almamak, Kur'an'da ki bazı ifadeleri bağlamından soyutlayarak 

ele almak, ayetlerdeki zahiri anlamın yanı sıra diğer uslup özelliklerini gözönüne almamak gibi yaklaşımları 

Müslümanların kadına bakış açısının şekillenmesine yol açmıştır. 

Kur‟an-ı kerim‟de “Nisâ/Kadınlar” adıyla bir sure bulunması yanında kadınların niteliklerini anlatan ayetler de 

mevcuttur. Ana hatlarıyla ilahi buyruklar sıralanırken, “erkek ve kadınlar” ifadesi bulunan birçok ayet vardır. 

Bununla birlikte “kadınların hilece” olduklarını belirten Yusuf suresi 28. ayet bazı müfessir ve kesimlerce, 

olumsuz bir nitelik olarak tüm kadınlara teşmil edilmiş e bu konuda negatif bir algı şekillendirilmeye 

çalışılmıştır. Bu çalışmamızda, ilgili ayetin anlamına yönelik İslam bilginlerinin görüşleri üzerinde duracağız.  

Anahtar Kelimeler: Kur‟an, Tefsir, Kelam, Günah, Kadın. 

 

Abstract 

Islam has evaluated the woman in human status. In the subjects that should be taken into consideration in the 

distinction of phyto-differences, the woman has taken the man as a woman and the man as a man. As a matter of 

fact, in the Quran, the functions of men and women were taken into consideration in the tasks performed on both 

sexes. The Qur'an emphasizes that men and women are created from the same spirit, and they stand in the same 

place in terms of creation, law and society. 

In Qur'an, there is a period called “Nisa / Women” and there are verses about the qualities of women. While 

there are divine commandments outlined, there are many verses that have the expression “men and women. In 

addition, the verse 28, which states that women are a cheat “keyd” negative, has been extended to all women as 

a negative quality by some of the commentators and sections, and a negative perception has been tried to be 

shaped. In this study, we will focus on the opinions of Islamic scholars about the meaning of the relevant verse. 

Key Words: Qur‟an, Tafsir, Kalam, Sin, Women. 
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GiriĢ 

Semavi dinlerde kadının suçu 

Kadın olgusu, dinlerde her zaman tartıĢma konusu olmuĢtur. Semavi/Ġbrahimi dinlerde kadın, 

en azından uygulamada ikinci derecede kalmıĢtır. Bu ise, mensupları açısından genellikle 

dinlerin sorgulanmasına yol açmıĢtır. Nitekim Semavi dinlerde kadın, özellikle Âdem‟i 

yanıltan ve günah iĢlemesine neden olarak nitelendirilmiĢtir. Bu husus, Hristiyanlık 

teolojisinde “ilk günah” Ģeklinde adlandırılmıĢtır. Bu nedenle Hristiyan kaynakları ve kilise 

babalarının kadınlara dair görüĢleri de genelde olumsuz olmuĢtur. Hristiyanlık kültüründe 

kadın yasak meyveyi Âdem‟e yedirerek onun cennetten kovulmasına, böylece insan neslinin 

günahkâr olmasına sebep olmuĢtur. Kadın yeryüzüne günahı getiren, erkeği mahveden, baĢtan 

çıkaran kötü varlıklar olarak nitelendirilmiĢtir.
3
 Justin Martyr, Ġrenaeus, Ġskenderiyeli Clement 

ve Origene gibi ilk kilise babaları kadını, melekleri baĢtan çıkarmak ve insan soyunu kötülüğe 

itmekle özdeĢleĢtirilmiĢtir. Onlar Havvâ‟yı, ilk iĢlenen günah sonucu sadece Ģehveti değil 

ölümü de dünyaya sokması sebebiyle ayıplamıĢlardır. Bu doğrultuda onların kadınlarla ilgili 

sözleri adeta kadın cinsine karĢı bir tavır alma ve ağır hakaretler içerecek sözleri 

barındırmaktadır.
4
 

Yahudilikte kadın, Tevrat metinleri çerçevesinde olumsuz niteliklere sahip bir varlık olarak 

sunulmaktadır. Yahudilikte bu algı o dereceye varmıĢtır ki, Rabbanilerin gözünde her sabah 

yapılan duada, kadın olarak yaratılmadıkları için Tanrı‟ya Ģükretmeleri, durumun boyutunu 

ortaya koymaktadır. Yine hayati bir tehlike içerisinde olan iki kiĢiden biri erkek, diğeri kadın 

olduğunda, erkeğin öncelikle kurtarılması gerektiği Ģeklindeki yaklaĢımlar da, Yahudi 

düĢüncesinde kadının ikincil konumunu açıklamaktadır.
5
 

Ġlk kadın olan Havvâ‟nın, Âdem‟in kaburga kemiğinden yaratıldığı ifadesi Tevrat‟ta, Âdem 

uyurken, Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapatır. Âdem`den aldığı 

kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Âdem‟e getirir. Âdem, “ĠĢte, bu benim 

kemiklerimden alınmıĢ kemik, etimden alınmıĢ ettir. Ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan 

alındı” der 
6
. 

Ahd-i atik verilerine göre Tanrı‟nın yasakladığı meyveden yine Âdem ve Havvâ, Tanrı‟ya 

karĢı mahcup olup saklanırlar. Tanrı onların utanma duygusunu hissedip gizlenmelerinden 

yasak meyveden yediklerinden Ģüphelenir ve Âdem‟e sorar. O da hemen “yanıma verdiğin 

                                                           
3
  ġentürk, Mustafa, “Kitab-ı Mukaddes ve Kur‟an-ı Kerim‟e Göre Ġlk Günah ve Kadın”, 32-

43. 
4
  Harman, Ömer Faruk, "Hristiyanlık'ta Kadın Algısı", Kur‟an ve Kadın Sempozyumu 

Bildirileri ,(Ankara, 04-05 Haziran 2010), haz. , (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Kadın 

Faaliyetleri Merkezi, 2013), 62. 
5
 Gürkan, Salime Leyla, Yahudi geleneğinde kadın algısı, Bütün yönleriyle Yahudilik, Dinler 

tarihi araĢtırmaları-VIII, 13 
6
 YaratılıĢ 2/21-23; Gürkan, Saime Leyla, “Yahudi ve Ġslam kutsal metinlerinde insanın 

yaratılıĢı ve Cennet‟ten düĢüsü”, İslam Araştırmaları Dergisi, 9, 26-27, 2003. 
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kadın yedirdi” diyerek suçu Havvâ‟ya atar. Kadın ise kendisini yılanın kandırdığını 

söyleyerek savunma yapar.
7
 

Hristiyanlık'ta Havvâ ayartıcı ve baĢtan çıkarıcı olarak takdim edilmektedir. Hristiyanlık, 

Havvâ'nın yaratılıĢı ve hayatı ile ilgili olarak Tevrat'ta yer alan bilgileri kabul etmekte ve onu 

Meryem ile karĢılaĢtırmaktadır. Kilise babaları arasında Meryem ile Havvâ'yı karĢılaĢtıran ilk 

kiĢi olan Justin'e göre Meryem hayat ve sadakatin, Havvâ ise sadakatsizlik ve ölümün 

sembolüdür.
8
 

Yeni Ahit‟te Pavlus‟un mektuplarında kadının, erkekten yaratıldığı ifade edilmektedir (1. 

Korintliler 11/8; 1. Timetos 2/13). Bu durum, Tevrat yaratılıĢ kitabındaki ifadelerle 

uyuĢmaktadır. 

Çok kısa olarak özetlediğimiz bu veriler doğrultusunda Ġslamiyetten önceki semavi dinlerin 

kutsal kaynaklarında kadınlara yönelik ifade ve değerlendirmelerde, pozitif olmayan bir 

yaklaĢım sergilendiği görülmektedir. Benzer bir durumum Ġslam dininde de söz konusu 

olduğu ileri sürülmektedir. Bu tür iddiaların gerçekliği ile ilgili yaklaĢımları değerlendirmek 

gerektiği düĢüncesindeyiz.  

Ġslami gelenekte de benzer gerekçelere rastlamak mümkündür. Hemen hemen tüm tefsirlerde 

iki ayet üzerinde durulmuĢtur. Bunlardan ilki, Cennet‟ten uzaklaĢtırılmayan yol açan ve ilk 

günah olarak adlandırılan yasak meyveden yenmesidir. Ġkincisi ise, Hz. Yusuf olayında geçen 

ve Azizin karısının Yusuf‟a yönelik oyunlarıdır.  

Ġlk günahın sorumlusu olarak Havvâ 

Ġslami gelenekte Havvâ‟ın Âdem‟i aldatarak, cennetten kovulmalarını neden olduğu Ģeklinde, 

Kur‟an ayetlerinde bir belirgin suçlama söz konusu değildir. ġöyle ki: 

“Ey Âdem! EĢinle birlikte cennette kal. Dilediğiniz yerden bolca yiyin ancak Ģu ağaca 

yaklaĢmayın, yoksa zalimlerden olursunuz!" “ġeytan oradan ikisinin de ayağını kaydırttı, 

onları bulundukları yerden çıkardı, onlara 'Birbirinize düĢman olarak inin, yeryüzünde bir 

müddet için yerleĢip geçineceksiniz' dedik” (el-Bakara 2/35-36). 

Bu ayetlerin içeriğine dikkatli bakıldığında aldatının Ģeytan; aldalanların ise Âdem ve Havvâ 

olduğu görülecektir.  

Klasik Kur‟an tefsirlerinin bir kısmında da Âdem ve Havvâ'nın cennetteki rahat ve huzurlu 

hayatlarının sona ermesine yol açan yasak ağaca yaklaĢma suçunun Havvâ-yılan-Ģeytan 

iĢbirliğiyle iĢlendiğini bildiren yorumlara yer verilmiĢtir.
9
 Bazı tefsirlerde Havvâ'nın Âdem‟e 
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  Harman, "Hristiyanlık'ta Kadın Algısı", 63; Harman, “Kadın”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
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  Yasdıman, Hakkı ġah, “Yılan, Havva, Âdem Arasında Geçen Olaylara Ġslam ve 
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Ģarap içirip sarhoĢ etmesiyle ilgili görüĢler bulunmaktadır.
10

 Bu doğrultuda meyveden ilk 

yiyenin Havva olduğu ile ilgili yorumlar bulunmaktadır.
11

  

Ġslam‟da, ilk kadın tarafından iĢlenen ve erkeğinde iĢlemesine sebep olunan “aslî günah” 

anlayıĢı yoktur. Kur‟an-ı Kerim, Hz. Âdem‟le Havvâ‟nın Ģeytan tarafından ortak 

kandırıldığından bahseder. Nitekim ZemahĢeri‟ye göre, onların ikisi de Ģeytanın kandırmasına 

karĢı aldanmıĢlardır. ġeytan onların, ağaç yüzünden ayaklarını kaydırmıĢtır.
12

 Ġslamiyet‟te 

Hristiyanlık‟ta olduğu gibi, ilk günah anlayıĢına dayanan kadın karĢıtı söylem de mevcut 

değildir. Erkek olsun kadın olsun her doğan kiĢi günahsız doğar, sonradan iĢlediği fiiller 

sebebiyle sorumlu olur.
13

 

Yasak ağaçtan yeme konusunda rivayetlerin içeriğini kanıtlayacak bir delil bulunmadığını göz 

önünde bulundurursak, Kur'an da belirtilenlere paralel bir görüĢ belirtmek gerekmektedir. 

Yahudi-Hristiyan kutsal kitaplarında ayartıcı ve baĢtan çıkarıcı Havvâ imajı olsa da, Kur'an-ı 

Kerim bize bunu sunmaz. Buna göre de insanlığın ilk çiftinin her bir üyesi, cennetten 

kovulmasıyla sonuçlanan olayların gidiĢatından eĢit bir Ģekilde sorumludur.
14

 

Nitekim ZemahĢeri‟ye göre Âdem ve Havva, her ikisi de ġeytan‟ın hilesine maruz 

kalmıĢlardır. Buna göre ilgili ayetteki keyd, tamamen ġeytan‟a aittir.
15

  

Konuyla ilgili yaklaĢımlarda bulunan Mâtürîdî‟ye göre Ģeytan, sadece telkinlerde bulunur. Bu 

telkin doğrultusunda insan ona uyar veya karĢı koyar. Ona göre unutarak veya yanılarak 

yapılan hatalarda uyarı yapılmaz. Bu doğrultuda ilgili ayette Hz. Âdem‟e yapılan azarlama, 

onun bu hatayı unutarak veya yanılarak yapmadığını göstermektedir. Bu doğrultuda Âdem‟in 

yapmıĢ olduğu hata, iradi olup, onun arzusuyla gerçekleĢmiĢtir.
16

 

Mâtürîdî‟ye göre bu hata, fıtrata taalluk eden bir durumdur. Buna göre Âdem ve Havvâ, 

fıtratlarının gerektirdiği bir hatayı iĢlemiĢlerdir. Ona göre bu yasak, kesinlikle yapılmayacak 

ve yapılmaması gerekir anlamında bir tür olmayıp, Ģimdi ve burada yapılmamasının 

gerektiğine yönelik bir uyarıdır. Bu yaklaĢımıyla Mâtürîdî, ilgili ayeti tefsir ederken, burada 

bir suçlu aramamıĢ ve hatta asli suçlu olarak ġeytan‟ı da görmemiĢtir. Buna göre bu hata, 

                                                           
10

  Râzî, Fahreddin, Mefâtîhü‟l-gayb, Beyrut: Dârü‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, III, 451, 1991; Öztürk, 

Mustafa "Cahiliyeden İslamiyet‟e Kadın" (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2015), 86; 

Kadriye-Kurt- Abdurrahman DurmuĢoğlu, “Üç Kur‟an Yorumunda Kadının Ötekiliği”, 

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17/2 (2008): 630. 
11

  Taberî, Ebu Cafer, Câmiü'l-beyân fî tefsiri'l-Kur'ân, Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1984, I, 235-236; 

Ġbn Kesir, Tefsirü‟l-Kur‟ani‟l-Azim, nĢr. Muhammed Ġ. Benna, Ġstanbul: Kahraman 

Yayınları, III, 394, 1984; Kurtubî, Ebu Abdullah, el-Câmiü‟l-Ahkâmi‟l-Kur‟ân, I, 298, 

Riyad: Dâru Âlemi‟l-Kütüb, 2003. 
12

  ZemahĢerî, el-Keşşâf, trc. Muhammed CoĢkun v.dğr. Ġstanbul: Türkiye Yazma Eserler 

Kurumu BaĢkanlığı, 2017, I, 350. 
13

  Tümer, Günay “Asli günah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ġstanbul: TDV 

Yayınları, 1991), 3: 497. 
14

  ġentürk, “Kitab-ı Mukaddes ve Kur‟an-ı Kerim‟e Göre Ġlk Günah ve Kadın”, 37-38; 

Gürkan, Saime Leyla, “Yahudi ve Ġslam kutsal metinlerinde insanın yaratılıĢı ve Cennet‟ten 

düĢüsü”, Ġslam AraĢtırmaları Dergisi, 9, 44, 2003. 
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  ZemahĢeri, el-Keşşâf, III, 531. 
16
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2007, I, 95-96. 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

299 

 

tamamen kollektif bir Ģuurun sonucudur. Yani, ġeytanın telkinatı, Âdem ve Havvâ‟nın 

fıtratlarının dürtmesi, nefsi arzuların kabarıp temayül etmesi ve de hatasız olarak kabul edilen, 

Âdem‟e secde etmeleri buyruğuna muhatap olan meleklerin üstünde olan insanların hata 

yapabilme kapasitesidir. 

Erkek ve kadın arasındaki fiziksel ve ruhsal iletiĢim ve cazibenin tek yönlü düĢünülmesi 

sağlıklı sonuçlar vermez. Bu doğrultuda konuya cinsiyet açısından bakarak genelde kadın ve 

erkeğin birbirlerine cazip kılınması, tek taraflı olmayıp, iki yönlüdür.
17

  

Hz. Âdem ve Havva olayında Kur‟ân, yaklaĢmalarının yasaklandığı ağacın cinsinden 

bahsedilmemektedir. Konuyla ilgili rivayetler de sağlam nitelik taĢımamaktadır. Bunun 

yanında yasaklanan ağaçtan kastın, nikâhsız birliktelik olabileceği de düĢünülebilir. Nedense 

müfessir ve mütekellimler daha çok yemeye vurgu yapmıĢlar, Ģehvetin diğer türüne 

değinmemiĢlerdir. Ġlgili ayetlere bakıldığında yapılan vurgunun, yenilen ağacın cinsinden 

ziyade Allah‟ın yasağının çiğnenmiĢ olduğu görülmektedir. Hz. Âdem ve eĢi bu yasağı 

iĢledikten sonra derin piĢmanlık duyup tövbe etmiĢlerdir. Allah da onların tövbesini kabul 

etmiĢtir.
18

 

Öte yandan Taha suresi 120 ve 121. ayette “ġeytan, 'Âdem, sana ebedilik ağacını ve tükenmez 

bir egemenliği göstereyim mi,' diye ona fısıldadı. Bunun üzerine Âdem'le eĢi o ağaçtan 

yediler. Bu sebeple edep yerleri açılıverdi. Üzerlerini Cennet yapraklarıyla örtmeğe baĢladılar 

ve böylece Âdem, Rabbına karĢı geldi de ĢaĢırıp kaldı.” buyrulmuĢtur.  

Bu ayetler bakıldığında Yahudi ve Hristiyan geleneğinden gelip, bazı Müslüman 

müfessirlerce devam ettirilen Havva‟nın suç odağı olması, tamamen tersine iĢlemiĢtir. Ayetin 

belirtmesi doğrultusunda ġeytan ilk önce meyvenin yenilmesini Âdem‟e söylemiĢ, verilen 

vesvese sonucunda ise Âdem ve eĢi o meyveden yemiĢtir. 

Hz. Yusuf olayı ve kadının tuzağı 

Kur‟an-ı Kerim‟in 12. Suresini oluĢturan Yusuf, kadın-erkek iliĢkilerini geniĢ bir Ģekilde 

açıklayan öncü suredir. Konuyla ilgili ayet verilerine göre: 

“Evinde kalmakta olduğu kadın, ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak: 

„İsteklerim senin içindir, gelsene‟ dedi. (Yusuf) Dedi ki: „Allah'a sığınırım. Çünkü o benim 

efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki, zalimler kurtuluşa ermez”. “Kadın onu çok 

arzulamıştı, Rabbinin işaretini görmeseydi o da onu çok arzulamıştı. Böylece kötülük ve 

fenalığı ondan çevirdik. O, ihlaslı kılınmış kullarımızdandı”. “İkisi de kapıya koştular. Kadın, 

Yûsuf‟un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın 

dedi ki: „Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası, ancak zindana atılmak veya can yakıcı 

bir azaptır”. “Dedi ki: 'Aslında senin karın beni baştan çıkarmak istedi.' Aileden bir tanık: 

'Gömleği ön taraftan yırtılmışsa kadın doğruyu söylüyor, o ise bir yalancıdır”. “Gömleğinin 

                                                           
17

  Terzioğlu, Hülya, Matüridi‟de kadın algısı, Ġstanbul: Gökkubbe Yayınları, 2018, 39. 
18

 Kahraman, Ferruh, “Bir Tefsir-Kelam problemi: Hz. Âdem‟in yasak ağaca yaklaĢması”. Sakarya 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 (27), 224. 
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arkadan yırtılmış olduğunu görünce, 'Bu, siz kadınların planıdır (keyd). Planınız (keyd) 

müthiştir' dedi” (Yusuf 12/23-28). 

Ġlgili ayette geçen Keyd kavramı, „kâde‟ kökünden gelen ve sözlükte „tuzak ve pusu kurma‟, 

„hile yapma‟, „entrika çevirme‟; „ceza verme‟, „tedbir alma‟ anlamlarında mastar sigasi 

Ģeklinde; „tuzak‟, „hile‟, „plan‟, „düzen‟, „ceza‟ manalarında ise isim Ģeklinde 

kullanılmaktadır.
19

 

Keyd, ıstılahi olarak, „hak veya batıl sebeple tedbir almak‟, „aldatmak‟, „öldürmek‟ ve „çare‟ 

anlamlarında kullanılmıĢtır.
20

 Bu kelime Kur‟an da Ģeytana ve inkârcılara nispet edildiğinde; 

„ilahi daveti engellemek‟ ve „kutsal değerleri tahrip etmeye yönelik her türlü kötü eylemin ön 

hazırlığını yapmak‟ manasına gelir. Allah'a nispet edildiğinde ise „ilahi cezalandırmanın bir 

çeĢidi olarak bu kötü eylemlerin amaçlarına ulaĢmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını ve bu 

eylemlerin aleyhlerine çevrilerek cezalandırılmalarını‟ ifade eder.
21

 

„Keyd‟, Yusuf suresinde beĢ yerde kadınlara nispet edilmiĢtir. Bunlar, “Siz kadınların hilesi 

ne büyüktür” (Yusuf 12/28), “Sen beni onların (kadınların) tuzaklarından korumazsan, belki 

de onlara meylederim” (Yusuf 12/33), “onu kadınların tuzaklarından korudu” (Yusuf 12/34), 

“Benim Rabbim o kadınların tuzaklarını çok iyi bilmektedir” (Yusuf 12/50) Ģekillerinde 

belirtilmiĢtir.  

Ġlgili ayetler müfessirlerin çoğu tarafından, „kandırma‟, „tuzağa düĢürme‟, „oyuna getirme‟ 

anlamlarında yorumlanmıĢtır. Ġmam Mâtürîdî ise daha farklı bir yaklaĢım sergileyerek keyd‟i, 

“insanı güvende iken yıkmak” anlamında kullanmıĢtır.
22

 

Kur‟an‟ın bir ayetinde yer alan keyd kelimesi, “ġeytanın dostlarına karĢı savaĢın; ġeytanın 

tuzağı (keyd) kesinlikle zayıftır” Ģeklinde belirtilerek, ġeytan‟a nispet edilmiĢtir.
23

 Bu ayette 

ġeytan‟ın keydinin zayıf olduğu vurgulanmıĢtır. ġeytan gibi güçlü bir varlığının hilesinin 

zayıf olarak belirtilmesi karĢısında kadınların keydinin daha güçlü olması söz konusu olamaz. 

Buna göre Yusuf suresindeki keyd olayını, genelleĢtirerek tüm kadınlara yamamak, tutarlı 

görünmemektedir. Zira kadınlar her zaman planlarında baĢarılı olamamaktadır. Nitekim Hz. 

Yusuf kıssasında anlatılan olayda, Yusuf‟u elde etmek istemede de baĢarılı olamamıĢlardır. 

Söz konusu planın anlatıldığı olayı değerlendiren Bilmen‟e göre, Ģeytanların insanlara karĢı 

gizlice ve görünmeksizin vesveselerde bulunur. Oysaki bazı kadınların hilesi Ģeytanınkinden 

daha latiftir ve nefse daha çok etki edicidir. Zira kadınlar erkekleri yüz yüze kandırmayı 

baĢarırken, Ģeytan bunu vesvese yoluyla yapabilmektedir. Bununla birlikte unutmamak 

                                                           
19

  Mustafa Çetin, "Keyd", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları 

2002), 25: 346.
 

20
  Ġsmail Karagöz v.dğr., Dini Kavramlar Sözlüğü, (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2015), 

“Keyd” md.,  373. 
21

  Çetin, "Keyd", 347. 
22

  Ebu Mansur Matûridî, Te‟vîlâtü‟l-Kur‟ân, nĢr. A. Vanlıoğlu, B. Topaloğlu, (Ġstanbul: 

Mizan Yayınevi 2005), 7: 296. 
23

  en-Nisâ 4/76. 
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gerekir ki güzel bir dini terbiyeye, bir ahlaki fazilete kavuĢan kadınlar da nefislerine hâkim; 

doğru davranıĢlarda bulunarak bu tezi çürütebilmektedir.
24

 

Söz konusu terime psikolojik yaklaĢım sergileyen Tarhan‟a göre iki cinsin biyolojik farklılığı, 

onların olayları değerlendirmesine de yansımaktadır. Kadın herhangi bir soruna estetik ve 

duygusal paradigmalarla yaklaĢırken, erkek mantık referansıyla yaklaĢır. Ġnsanların sorunlara 

yaklaĢımını, toplumsal kültür, aile yapısı ve hayat felsefesi belirler.
25

 Ona göre Ġnsanın 

herhangi bir olay karĢısında akli selim davranmasını engelleyen korku ve savunma hali gibi 

ruh halleridir. Korku insanı zihinsel bir felce uğratır. Korkunun dozu yükseldikçe kiĢi yanlıĢ 

yönelimlere sapar. Savunma halinde olan kiĢinin muhakemesi bozuktur ve saldırmaya hazır 

bir haldedir. Bütün enerjisini kendini müdafaa için sarf eder. YanlıĢ tepkiler vererek olayı 

saptırırlar.
26

 

Ayette yer alan “Bu sizin keydinizdir” ifadesini “Sizin yaptıklarınızdandır” Ģeklinde 

yorumlayan Taberi‟ye göre bu durum, “o kadınların keydidir”. Nitekim “Ey oğulcuğum!" 

dedi, bu rüyanı kardeĢlerine anlatayım deme, yoksa hasetlerinden sana karĢı bir tuzak 

hazırlarlar; doğrusu ġeytan insan için apaçık bir düĢmandır!” (Yûsuf 12/5) ayetinde yer alan 

keyd/tuzağın hazırlanması, Hz. Yusuf‟un erkek kardeĢlerine nispet edilmektedir.
27

 Bu nedenle 

„plan‟, „hile‟, „oyun‟ gibi anlamlara gelen bu kavramın sadece kadınlara ve de 

genelleĢtirilerek bir nitelik olarak nispet edilmesi isabetli görünmemektedir. 

Kadınların hilesinden bahseden ilgili ayetteki ifadelerin daha çok saray etrafında Ģekillendiği 

üzerinde duran müfessirlere göre bu burada vurgulanan plan ve hilenin saray entrikaları 

olarak bilinen olguların bir tezahürüdür. Buna göre bu tür olaylar daha çok saray mensupları 

arasında gerçekleĢir.
28

 

Fahreddin Râzî‟ye göre olayın açıklığa kavuĢması amacıyla Yusuf ile Züleyha arasında 

hakemlik yapan Ģahidin, gömleğin arkadan yırtıldığı anlaĢılınca suçlunun kadın olduğunu, „bu 

siz kadınların iĢidir" demesi üzerinde durulması gereken hususun, bu sözü söyleyen kimsenin 

insan olduğudur.
 29 

 

ZemahĢerî‟ye göre tuzak kurmak, erkeklerin iĢidir. Ayette kadınların tuzaklarının daha büyük 

olduğu ifade edilmiĢtir. Hele de saraylarda yetiĢen kadınlar, diğerlerinin bilmediği dâhiyane 

tuzaklar ve komplolar bilirler.
30

 Böylece olayın sarayda gerçekleĢmesine dikkat çeken 

ZemahĢeri burada, zaman ve zemine göre niteliklerin değiĢebileceğini vurgulamıĢtır. 

 

                                                           
24

  Bilmen, Kur'an-ı Kerim Tefsir, Ġstanbul: Bilmen Yayınevi, III, 1555, 1985. 
25

  Tarhan, Nevzat Kadın Psikolojisi, Ġstanbul: Nesil Yayınları, 150-156, 2014. 
26

  Tarhan, Kadın Psikolojisi, 256-257. 
27

  Taberî, Câmiü‟l-beyân XV, 558. 
28

  Nesefi, Ebü‟l-Berekat, Nesefi Tefsiri, trc: Harun Ünal Ġstanbul: Ravza Yayınları, 2007, 453; 

ZemahĢerî, el-Keşşâf, trc. Muhammed CoĢkun v.dğr. Ġstanbul: Türkiye Yazma Eserler 

Kurumu BaĢkanlığı, 2017, III, 578. 
29

  Râzî, Fahreddin, Mefâtîhü‟l-gayb, trc. Suat Yıldırım v.dğr. Ankara: Huzur Dağıtım, 1991, 

13: 215. 
30
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Değerlendirme 

Kur‟an-ı Kerim‟de yer alan ve kadınlara yönelik olumsuz nitelendirmeler olarak kabul edilen 

tanımlarda bazı müfessirler, konu, kiĢi, zaman ve zemine yönelik ayet ifadelerini, Yahudi 

teolojisinden etkilenmek suretiyle genelleĢtirmiĢlerdir. ġöyle ki, Yahudi Rabbani literatürde 

erkeklerden çok kadın Ģahsiyetler kusurlarından dolayı yerilmekte (Gen. R. 45:5; Eccles. R. 

7:49; Meg. 14b, 15a vs.); ayrıca erkekler söz konusu olduğunda kusurun ferdîliği esas 

olurken, kadınlardan bahsedildiğinde bireysel bir takım kusurlar tüm kadın cinsine mal 

edilmektedir, ki bunların baĢında da Havvâ‟nın iĢlediği ve ölümün dünyaya girmesine sebep 

olan suç gelmektedir (Gen. R. 17:8; 18:2; 21:5; Meg. 14b). 

Öte yandan Tevrat‟ta yaratılıĢ konusunda iki farklı anlatım bulunmaktadır. Bunlardan ilkinde 

insanın Tanrı‟nın suretinde, benzeyiĢinde erkek ve diĢi olarak yaratıldığı belirtilmektedir. 

Ġkinci anlatımda ise, önce erkeğin topraktan yaratıldığı, ardından onun kaburga kemiğinden ve 

onun için kadının yaratıldığını ifade edilmektedir. Ġkinci yaratılıĢ hikâyesinin ardından gelen 

yasak ağaçtan yeme ve cennetten kovulma hikâyesi
31

, Havvâ ile Âdem‟in büyük günahı 

olarak kabul edilmiĢtir. Tevrat‟ın bu ilk günaha sebep olarak öncelikle Havvâ‟yı göstermesi, 

olumsuz kadın algısının baĢlıca nedeni olmuĢtur. 

Kur‟an-ı Kerim, Havva‟nın yaratılıĢı ile ilgili bilgiler vermemektedir. Konuyla ilgili rivayetler 

ise, Tevrat‟ta geçen ifade ve ibarelere benzerlik arz etmektedir. Tefsirlerde yer alan ve Âdem 

ve Havva macerasını ele alan metinler ise, tamamen Ġsraili kaynaklardan esinlenmiĢtir. 

Kur‟an-ı Kerim‟deki nitelemelerde genellik esas tutulmuĢtur. Buna göre insanlara yönelik 

kutsal buyruklar, kapsayıcı bir nitelikte olup, cinsiyet ayırımı söz konusu değildir. Bu 

düĢüncenin pekiĢtirilmesini sağlayacak, Kur‟an ayetleri bulunmaktadır. Nitekim Kur‟an‟da 

“Ey mü‟min erkekler ve kadınlar”, “Ey Müslüman erkek ve kadınlar” Ģeklinde baĢlayan 

buyruklar, benzer buyruklardan ve “mü‟minler” ve “Müslümanlar” Ģeklinde baĢlayan kutsi 

emirlerden sadece erkeklerin anlaĢıldığı Ģeklindeki itirazın Hz. Peygambere iletilmesiyle, 

Tevbe suresi 71. Ayetin nüzul gerekçesi ortaya çıkmıĢtır. Buna göre bazı hanımlar Hz. 

Peygamber‟e gelerek, Kur‟an‟daki “Eyyühennas” hitabından bazıları sadece erkekleri anlıyor 

ve kadınların bu buyruklardan yükümlü olmadıklarını ileri sürüyorlar Ģeklindeki sorguları 

üzerine, yukarıdaki ve daha baĢka ayetler “mü‟min erkekler ve mü‟min kadınlar” Ģeklinde 

nazil olmuĢtur. 

Bu yönlü değerlendirmeler gösteriyor ki Kur‟an‟daki ifade ve ibarelerde yer alan ve kadınlara 

yönelik nitelemelerde, zaman, zemin ve muhatapların bağlamından kopararak, genelleĢtirmek, 

sağlıklı bir yaklaĢım olarak görülmemektedir. 
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THE BELIEFS OF ALCOHOL ADDĠCTS WHO ATTEND SELF-HELP 

GROUPS WĠTH REGARDĠNG TO CONSUMPTĠON OF ALCOHOL: 

ĠSTANBUL CASE 

KENDĠ KENDĠNE YARDIM GRUPLARINA KATILAN ALKOL 

BAĞIMLILARININ ALKOL KULLANIMI ĠLE ĠLGĠLĠ ĠNANÇLARI; 

ĠSTANBUL ÖRNEĞĠ 

Çağla SALDUZ
1
 

Abstract 

In this study, The beliefs of  alcohol addicts who attend self-help groups with regarding to 

consumption of alcohol by age, gender, marital status, income status, parental status, education 

status, frequency of participation in the group, duration of the group, and duration of sober period. is 

intended to be explained. The research was carried out with quantitative research method and in this 

context, the scale of beliefs about alcohol use by Ali Ercan ALTINÖZ et al. (2016), which was 

developed by Beck (1993), was applied to in İstanbul 18  members. In addition, participant 

observation was also carried out in order to make a variety of data and to better analyze the process. 

In this context, we participated in 4 open group sessions (everyone involved). At the end of the study; 

It is observed that the 12-digit program, the help of helping each other and the spirit of being a group 

are the most significant points among the elements that add power to individuals. It has been observed 

that the beliefs of the participants in the AA group for many years have significantly changed in terms 

of their beliefs about alcohol use. 

Key Words; Alcoholics Anonymous, Alcohol, Belief, Alcohol Addict  

Özet 

Bu araştırmada, Adsız Alkolikler kendi kendine yardım grubuna katılan alkol bağımlılarının alkol 

kullanımı ile ilgili inançları demografik özellikler ve gruba devam etme süreçleri gibi değişkenlerle 

ilişkilendirilerek açıklanması amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma metoduyla yürütülmüş ve bu 

kapsamda İstanbul‟da bulunan 18 AA üyesine Beck‟in(1993) geliştirdiği, Türkçeye uyarlama 

çalışmalarını Ali Ercan ALTINÖZ ve arkadaşları(2016) tarafından yapılan alkol kullanımı ile ilgili 

inançlar ölçeği uygulanmıştır. Buna ek olarak veri çeşitlemesi yapmak adına ve süreci daha iyi analiz 

edebilmek amacı ile katılımcı gözlem de yapılmıştır. Bu bağlamda 4 açık grup oturumuna (herkesin 

dahil olabildiği toplantı) katılınmıştır. Araştırma sonunda; AA‟nın 12 basamaklı programının, 

birbirine yardım ediyor olmanın ve grup olma ruhunun bireylere güç katan unsurlar arasında en 

belirgin noktalar oldukları görülmüştür. Uzun yıllar AA grubuna katılanların alkol kullanımı ile ilgili 

olumsuz inançlarının gruba yeni başlayanlara oranla azaldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler; Adsız Alkolikler, Alkol, İnanç, Alkol bağımlılığı 
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1. INTRODUCTION (GĠRĠġ) 

Alkol bağımlılığının gerçekte ne olduğu hakkında birçok farklı fikir vardır. AA‟lar için 

alkolizm asla iyileĢtirilemeyen fakat ilerlemesi engellenebilen bir hastalıktır. Birçok AA, 

alkolizmin alkolle ilgili fiziksel bir duyarlılık ve içki içimi ile ilgili zihinsel bir saplantıyı bir 

araya getirdiğini düĢünür(Alcoholics Anonymous World Services,1952: 7).Alkol bağımlılığı; 

biyopsikososyal, kimyasal ve genetik unsurların farklı etkilerinin olduğu varsayılan bir 

bozukluktur(Farren CK,1999 akt. Yılmaz ve ark. 2014: 636). Bireylerde alkol veya madde 

kullanım bozukluklarının geliĢmesi, bireyle birlikte mikro, mezzo ve makro çevreyi de 

olumsuz Ģekilde etkiler (Davidson C. 1999. Akt Yılmaz ve ark. 2014: 636). Alkol kullanımı 

noktasında risk faktörleri incelendiğinde; alkolizmin devamını sağlayan faktörler; alkolik bir 

bireyin yaĢadığı evde büyümek, psikososyal uyumun zayıf olması, arkadaĢ çevresi ve alkolü 

bir baĢa çıkma yöntemi olarak görmek sayılabilir (Liftik, 2012: 71 akt. Akın,2017: 34). AA 

gruplarının tarihçesine bakıldığında ilk A.A. grubu kıvılcımı 1935 yılında Ohio‟nun Akron 

kentinde, New Yorklu bir borsa komisyoncusu ile Akronlu bir doktor arasındaki sohbet 

sırasında çakmıĢtır. Bu buluĢmadan altı ay önce, bu komisyoncu daha önce eski bir alkolik 

dostu ile buluĢmuĢ ve ondan sonra ani bir manevi uyanıĢla içki alıĢkanlığından 

sıyrılıvermiĢtir. (Alcoholics Anonymous World Services, 1994: 5)  AA, 1945 yılında Amerika 

BirleĢik Devletleri‟nde 556 yerel grupta 12.986 üye ile faaliyet gösterir bir konuma gelmiĢtir. 

AA ları farklı kılan „Alkolü yasakla‟ yanlısı ahlaki yaklaĢımdan farklı bir noktada durmasıdır 

(Phillips, 2016 : 291 akt Akın,2017:38).Türkiye‟de AA‟nın geliĢimi 1988 yılında, AA 

üyelerinin, Ege Üniversitesi Psikiyatri bölümü ile yaptıkları görüĢmeler sonucunda, aynı 

hastanede haftada 1 gün AA tanıtım toplantılarını yapmasıyla baĢlamıĢtır. Aynı yıl Ġstanbul ve 

Ankara‟da AA grupları kurulmuĢtur. ġu an Türkiye‟de farklı illerde toplam 33 AA grubu 

vardır (www. adsizalkolikler.com). Adsız Alkolikler, deneyimlerini, güçlerini, umutlarını 

ortak problemlerini çözebilmek ve birbirlerine destek olmak adına kullandıklarını 1952 

yılında bastıkları kitaplarında ifade etmiĢtir. AA‟lara göre gruba katılım için tek Ģart alkolü 

bırakma arzusudur. Katılımcıların asıl amacı ayık kalmak ve yardım isteyen diğer alkoliklere 

yardım etmektir. Adsız Alkolik gruplarının oluĢmasında rol oynayan ortak problem 

alkolizmdir. (Alcoholics Anonymous World Services, 1952: 15). AA üyelerinin iyileĢmeleri 

için izledikleri yol ve grubun çalıĢmasını sağlayan ilkeler 12 basamak ve 12 gelenek olarak 

adlandırılmıĢtır. Adsız Alkoliklerin 12 geleneği ve 12 basamağı aĢağıdaki gibidir. (Alcoholics 

Anonymous World Services, 2001b:13) 

Adsız Alkoliklerin On Ġki Geleneği: AA‟nın bütünlüğünü nasıl sağladığını, nasıl büyüdüğünü 

ve iliĢkilerini açıklar. 

 1. Ortak refahımız baĢta gelmelidir; kiĢisel iyileĢme AA‟nın birliğine bağlıdır.  

 2. Amacımıza ulaĢmamızda tek bir otorite vardır; o da grup bilincimizde ifadesini 

bulan bir Tanrıdır. Liderimiz yönetici değil, güvenilir hizmetkârlardır.  

 3. AA üyeliği için gerekli tek koĢul içkiyi bırakma isteğinin olmasıdır.  
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 4. Her grup, diğer grupları ya da AA‟nın bütünlüğünü etkileyen konular dıĢında 

özerktir.  

 5. Her grubun önde gelen tek bir amacı vardır, o da hala ıstırap çeken alkoliklere 

mesajı iletmektir.  

 6. Para, mülk ve itibar bizi önde gelen amacımızdan uzaklaĢtıracağından, A.A. 

grupları, A.A. adının, benzer kurum ya da dıĢ kuruluĢlarca kullanımına izin vermemeli  

 7. Her AA grubu dıĢarıdan gelecek bağıĢları reddederek tam anlamıyla kendi kendine 

yetmelidir.  

 8. Adsız Alkolikler daima profesyonel olmayan bir kuruluĢ olarak kalmalıdır; ancak, 

kendi hizmet merkezlerimizde özel görevliler çalıĢtırılabilir.  

 9. AA olarak hiçbir zaman örgütlenmemelidir, ancak hizmet verdikleri kiĢilere karĢı 

doğrudan sorumlu olan hizmet kurulları veya komiteleri oluĢturabiliriz.  

 10. Adsız Alkolikler dıĢ konular hakkında fikir yürütmez. Dolayısıyla, A.A. adı kamu 

anlaĢmazlıklarına hiçbir Ģekilde karıĢtırılmamalıdır.  

 11. Halkla iliĢkiler siyasetimiz, promosyonumuzu yapmak yerine ilgi çekmek temeline 

dayanır. Bu yüzden basın, radyo, TV ve film düzeylerinde kimliğimizi daima gizli 

tutmalıyız.  

 12. Adsızlık bütün geleneklerimizin ruhsal temelini oluĢturarak, bize ilkelerin daima 

kiĢiliklerden önde geldiği gerçeğini hatırlatır. „‟ 

Adsız Alkoliklerin On Ġki Basamağı: Bu basamaklar yaĢam tarzı olarak uygulandığında içme 

isteğini uzaklaĢtırarak kiĢinin ıstırabından kurtulmasını, mutlu ve yararlı bir insan olması ile 

ilgili adımları içerir.  

 „‟1. Alkole karĢı güçsüz olduğumuzu ve yaĢantımızın yönetilemez hale geldiğini kabul 

ettik.  

 2. Sadece bizden üstün bir gücün akıl sağlığımızı geri getirebileceğine inandık.  

 3. Ġrademizi ve hayatımızı, Tanrı‟ya teslim etmeye ve O‟nu anlamaya karar verdik.  

 4. GeçmiĢimizin ahlaki bir dökümünü araĢtırıcı ve korkusuz bir bakıĢla yaptık.  

 5. Kusurlarımızı açık bir biçimde Tanrı‟ya kendimize ve bir baĢkasına itiraf ettik.  

 6. Tanrı‟nın bu karakter bozukluklarını düzeltmesi için tüm benliğimizle hazırlandık.  

 7. Tanrı‟dan eksikliklerimizi gidermesini alçakgönüllülükle diledik.  

 8. Zarar verdiğimiz insanların listesini çıkardık ve hatalarımızı düzeltmeye istekli hale 

geldik.  
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 9. Daha önce zararımız dokunan kiĢilerden, onları ve baĢkalarını rahatsız 

etmeyeceğimizden emin olduğumuz zaman doğrudan özür diledik.  

 10. KiĢisel dökümümüzü yapmaya devam ettik ve hatalı olduğumuz zamanlar bunu 

derhal itiraf ettik.  

 11. Dua ve meditasyon yoluyla Tanrı ile ayık bağlantımızı geliĢtirmek ve O‟nu 

anladıkça bizler için uygun gördüğü bilgiyi anlamak ve bunları yerine getirebilmek 

için gerekli gücü vermesi amacı ile dua ettik.  

 12. Bu basamakların sonucu olarak ruhsal bir uyanıĢla bu mesajı alkoliklere taĢımaya 

ve bu ilkeleri bütün iĢlerimizde uygulamaya çalıĢtık( Alcoholics Anonymous World 

Services, 1994: 5-10).‟‟ 

AA grupları „karakter kusuru‟ olarak gördükleri ruhsal süreçle çalıĢmakta, manevi destekle 

kiĢilerin inanç ve arayıĢ ihtiyacını karĢılamakta ve topluma nasıl adapte olmaları gerektiği 

konusunda bireylere yardımcı olmaktadır(Akın,2017: 129).  AA‟larda bu yardımı alabilmek 

için basamaklı sistemin içine girmek çok önemlidir. Bu sistem çıraklık modeli Ģeklinde 

sürmekte ve rehber yani yol gösterici denen bu basamakları daha önce aĢmıĢ kiĢiler, yeni 

baĢlayanları süpervize etmektedir(Brown, 2012a: 27). 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde, araĢtırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları, verilerin 

toplanma yöntemleri ve verilerin analizinde kullanılan istatistiksel analizler yer almaktadır.  

2.1. AraĢtırmanın Modeli 

Kendi kendine yardım gruplarına katılan alkol bağımlılarının alkol kullanımı ile ilgili 

inançlarını inceleyen bu araĢtırma, iliĢkisel tarama modeli ile gerçekleĢtirilmiĢtir. “Tarama 

modellerinde amaç, bir olguyu betimlemektir. GeçmiĢte ya da Ģu anda var olan bir olayı 

ortaya koymaktır. AraĢtırmanın dört iĢlevinden (anlama, açıklama, yordama, genelleme) 

birincisi olan anlama iĢlevini ortaya koyar. AraĢtırmada yer alan özne ve nesneler olduğu 

haliyle yani var olduğu gibi incelenir. Üzerinde değiĢiklik yapmak ya da sabit tutmak 

amaçlanmaz. AraĢtırılacak olan fenomen, olgu ya da olay durduğu gibi alınır. AraĢtırılacak 

olan olay ya da durum gözlemlenir ve tanımlanmaya çalıĢılır” (Karasar, 1994:23). “Tarama 

modellerinden biri olan iliĢkisel tarama modeli için en az iki değiĢkene ihtiyaç duyulur. 

Bağımsız değiĢkene göre gruplar oluĢturulur ve bağımlı değiĢken ile arasında fark olup 

olmadığına bakılır. Aralarında iliĢki kurulacak değiĢkenler belirlenir ve sembolleĢtirilir. Bu 

sembolleĢtirme ile iliĢkisel bir çözümlemeye doğru gidilmeye çalıĢılır” (Karasar, 1994:24). 

Bu araĢtırmada Kendi kendine yardım grubuna katılan alkoliklerin alkol kullanımı ile ilgili 

inançları, cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu, meslek, gelir düzeyi, medeni durum, grupta kaçıncı 

haftanız, gruba katılma sıklığı ve ayık bulunma süresi bağımsız değiĢkenlere göre incelenmiĢ 

ve aralarında bir iliĢki olup olmadığı belirlenmeye çalıĢıldığından dolayı iliĢkisel tarama 

modeli kullanılmıĢtır. Nicel bir araĢtırma yöntemi kullanılan bu çalıĢmada ek olarak veri 
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çeĢitlemesi yapmak adına ve süreci daha iyi analiz edebilmek amacı ile katılımcı gözlem de 

yapılmıĢtır. Bu bağlamda 4 açık grup oturumuna(herkesin dahil olabildiği toplantı) 

katılınmıĢtır. 

 2.2. AraĢtırmanın Evreni ve Katılımcılar 

 AraĢtırmanın evreni Ġstanbul‟da bulunan Adsız Alkolikler kendi kendine yardım gruplarına 

katılan kiĢilerden oluĢmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi olan çalıĢma grubunu ise Ġstanbul‟da 

Adsız Alkolik kendi kendine yardım grubuna katılan 3 kadın alkol bağımlısı ve 15 erkek alkol 

bağımlısı olmak üzere toplam 18 kiĢi oluĢturmaktadır.  

2.3. Veri Toplama Araçları 

 Bu çalıĢmada yer alan veri toplama araçları iki tanedir. Bunlardan ilki katılımcıların sosyo-

demografik bilgilerini belirlemek için oluĢturulan Demografik Bilgi Formu (DBF)‟dur. 

Ġkincisi, alkol bağımlısı bireylerin alkol kullanımı ile ilgili inançlarını belirlemek için 

oluĢturulan Alkol kullanımı ile ilgili inançlar ölçeğidir. Buna ek olarak veri çeĢitlemesi 

yapmak adına ve süreci daha iyi analiz edebilmek amacı ile katılımcı gözlem de yapılmıĢtır. 

Bu bağlamda 4 açık grup oturumuna(herkesin dahil olabildiği toplantı) katılınmıĢtır. 

 2.3.1. Demografik Bilgi Formu  

AraĢtırmaya dâhil edilen katılımcıların yaĢ, cinsiyet, medeni durum, gelir durumu, çocuk 

sayısı, eğitim durumu ve bağımlılık süresi gibi sosyo-demografik bilgiler ve bağımsız 

değiĢkenler kiĢisel bilgi formu kullanılarak elde edilmiĢtir.   

2.3.2. Alkol kullanımı ile ilgili inançlar Ölçeği  

 AKĠÖ Beck(1993) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Alkol bağımlısı bireylerin alkol kullanımı ile 

ilgili inançlarını ortaya koymak için oluĢturulmuĢ ölçeğin Türkçeye uyarlama çalıĢmalarını 

Ali Ercan ALTINÖZ ve arkadaĢları (2016) tarafından yapılmıĢtır. Ölçeğin güvenirlik 

analizine bakıldığında, Cronbach Alfa değeri 0,877 olarak bulunmuĢtur. AKĠÖ ölçeği 20 

maddeden oluĢmakta olup katılımcılar her bir maddeyi 1(Tamamıyla karĢı) ile 7(Tamamıyla 

doğru) arasında değerlendirmiĢlerdir. Yüksek puanlar alkolle ilgili olumsuz ve aĢırı bağımlı 

inançları sergilemektedir. 

2.4. Verilerin Toplanması 

 AraĢtırma kapsamında örneklemi oluĢturan Ġstanbul‟da yer alan Adsız Alkolik kendi kendine 

yardım grubuna katılan kiĢilere anket formu uygulanmıĢ ve veriler toplanmıĢtır. Anket 

formunun ilk bölümünde katılımcıların sosyo-demografik bilgilerine yer verilmiĢ, ikinci 

bölümde AKĠÖ kullanılmıĢtır. Gözlem yapabilmek adına Adsız Alkolik açık toplantılarına 3 

hafta boyunca katılım sağlanmıĢtır. 
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2.5. Verilerin Analizi 

 Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programından 

yararlanılmıĢtır.  

3. BULGULAR 

Ölçeğin güvenilirliği Cronbach alfa yöntemiyle değerlendirilmiĢtir. Bu amaçla ölçeğin bütün 

maddeleri için geçerli olan Cronbach alfa değeri 0.877 bulunmuĢ ve yüksek güvenilirliğe 

sahip olduğu saptanmıĢtır.  

Katılımcıların sosyodemografik özelliklerine Tablo.1'de detaylıca yer verilmiĢtir. 

Tablo.1: Sosyodemografik değiĢkenler (n=18) 

 N % 

 Cinsiyet 
Kadın 3 16,7 

Erkek 15 83,3 

YaĢ 

18-24 arası 0              0 

26-30 arası 1             5,6 

31-40 arası 8             44,4 

41-50 arası 5             27,8 

51 yaĢ ve üzeri 4             22,2 

Eğitim Durumu 

Ġlkokul 1   5,6 

Ortaokul 1     5,6 

Lise 6    33,3 

Ön lisans 3 16,7 

Lisans 6 33,3 

Lisansüstü 3 5,6 

Meslek 

ÇalıĢmıyorum 5 27,8 

Esnaf 1 5,6 

ĠĢçi 2 11,1 

Memur 1 5,6 

Diğer 9 50 

Gelir Düzeyi 

1500 TL altı 4 22,2 

1500-3000 TL 7 38,9 

3000-4000 TL 2 11,1 

4000 TL üzeri 5 27,8 

Medeni Durum 
Evli 4 22,2 

Bekâr 9 50 

 AyrılmıĢ             5              27,8 

Çocuk sahibi 

olma durumu 
Var 8 44,4 

 Yok 10 55,6 
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Katılımcıların 3‟ü kadın, 15‟i erkektir. 18-24 yaĢ arası kimse olmamakla birlikte, 26-30 yaĢ 

arası 1 kiĢi, 31-40 yaĢ arası 8 kiĢi, 41-50 yaĢ arası 5 kiĢi, 51 yaĢ ve üzeri 4 kiĢi bulunmaktadır. 

Katılımcıların eğitim durumuna bakıldığında ise 1‟inin ilkokul, 1‟inin ortaokul, 6‟sının lise, 

3‟ünün ön lisans, 6‟sının lisans ve 3 tanesinin lisansüstü seviyede eğitim aldığı görülmektedir. 

Katılımcıların mesleklerine bakıldığında; 5‟i çalıĢmadığını bildirmiĢ, 1‟i esnaf, 2‟si iĢçi, 1‟i 

memur, 9‟u diğer olarak bildirmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların gelir düzeyine bakıldığında; 

1500 TL altı geliri olan 4 kiĢi, 1500-3000 TL aralığında geliri olan 7 kiĢi, 3000-4000 TL 

aralığında geliri olan 4 kiĢi, 4000 TL ve üzeri geliri olan 5 kiĢi bulunmaktadır. Katılımcıların 

4‟ü evli, 9‟u bekâr, 5‟i boĢanmıĢtır. Katılımcılardan 8‟i çocuk sahibi olmakla beraber 10‟unun 

çocuğu yoktur. 18 katılımcıya uygulanan AKĠÖ, katılımcı sayısı az olduğu ve veriler normal 

dağılmadığı için nonparametrik testlerle veriler arasında iliĢkisel bir tanımlama sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bunun yanında bazı nitel gözlemlere yerilmiĢtir. AA grup katılımcılarının ölçeği 

yanıtlarken ilk sordukları soru Ģu olmuĢtur. „‟BaĢtaki halime göre mi yoksa Ģimdiye göre mi 

cevaplayayım?‟‟ Bu soru değiĢimi ifade eden en önemli bulgulardandır. KiĢiler AA grubuna 

ilk katıldığı zamana göre kendilerinde, alkol kullanmayla ilgili inançlara dair, çok büyük 

değiĢiklik olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu değiĢikliklerin grup olma bilinci ve aynı amaç 

uğruna mücadele etmeyle oluĢtuğu düĢünülmektedir. Önemli bir diğer nokta 15 senedir ayık 

olan bir alkoliğin bile yarın alkol kullanıp kullanmayacağından emin olmamasıdır. 

Katılımcıların alkolizmin her zaman kendilerinde var olan bir hastalık olduğunu 

benimsemeleri dikkat çekicidir. Açık grup katılımlarında gözlemlenen bir diğer önemli nokta 

kiĢilerin aktif alkol kullanımlarının üzerinden yıllar geçmiĢ olsa bile kiĢilerde hala göz teması 

kuramama, el titremesi ve düzgün cümle kuramama gibi bazı etkilerin sürdüğüdür. AKĠÖ‟nde 

yer alan „‟Alkolü bulamadığımda içme isteğiyle baĢ etmek için hap kullanılabilir‟‟ 

düĢüncesine katılımcıların; %27,8‟i tamamıyla karĢı, %33,3 çok karĢı, %5,6‟sı biraz karĢı, 

%5,6‟sı ortada, %11,1‟i çok doğru, %16,7‟si tamamıyla doğru olarak görüĢ bildirmiĢtir. 

Burada bahsedilen hapın doktor kontrolünde verilen bir hap ya da ilaç olduğu katılımcılara 

belirtilmiĢtir. Katılımcıların çoğunun olumsuz bir hastanede tedavi olma deneyimi geçirdikleri 

kendi anlatılarından dinlenmiĢ ve çoğunluğun hap kullanımıyla ilgili olumsuz bir görüĢte 

olmasının bu deneyimle iliĢkili olduğu düĢünülmüĢtür. Bunun yanında alkol kullanımı ile 

ilgili olumsuz ve gerçek dıĢı inançların A.A grubuna katılım sıklığı ve süresi arttıkça azaldığı 

ANOVA testi ile analiz edilmiĢtir (t:-0,366, p<0,05). YaĢ arttıkça alkol kullanımı ile ilgili 

olumsuz ve gerçek dıĢı düĢüncelerin azaldığı ki kare testi ile analiz edilmiĢtir (t:0,042 

p<0,05). Aynı zamanda yaĢ arttıkça gruba katılma sıklığının arttığı tespit edilmiĢtir. KiĢilerin 

eğitim düzeyinin alkol kullanımı ile ilgili inançlarını etkilemediği ki kare testi ile analiz 

edilmiĢtir (t: 1, 68 p<0, 05). 

4. TARTIġMA VE SONUÇ 

AA üyesi olan alkolikler somut bir davranıĢsal ve kognitif odak sürdürmekte (Brown, 2012b: 

51-55), bu odağı ise AA gruplarına düzenli katılarak ve 12 basamaklı sisteme girerek kat 
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ettikleri bir program yoluyla sağlamaktadırlar. Program sayesinde birinci basamak olarak 

alkole karĢı güçsüz olduğunu kabullenen kiĢiler, bu kabulleniĢ ile güçlenmeye 

baĢlamaktadırlar. Topluma katılma, iletiĢim kurma, sorumluluk alma gibi konularda sorun 

yaĢayan kiĢiler; AA‟larda aldıkları görevler ve gruplardaki paylaĢımları ile bu sorunlarını 

çözmeye baĢlayıp, topluma daha kolay dâhil olabilmekte; aileleri ile iliĢkilerini yeniden 

kurmaktadırlar (Akın, 2017: 133). 12 basamaklı program sayesinde grup üyeleri bahsi geçen 

12 basamaklı programla geçmiĢlerini, hatalarını, Ģu anki hislerini paylaĢmakta ve alkolün 

olumsuz sonuçlarını sık sık vurgulamaktadırlar. Bu programın katılımcılar için oldukça 

önemli olduğu ve bir anlamda onları hayata bağladığı aĢikârdır. 18 katılımcıya uygulanan 

AKĠÖ, hem katılımcı sayısının azlığı hem de cinsiyet dağılımının orantısal olmaması 

sebebiyle demografik değiĢkenlerde öngörülen farklılığı net bir Ģekilde açığa çıkarmamıĢtır, 

fakat buna rağmen gruba katılım sıklığı ve süresi arttıkça alkol kullanımı ile ilgili olumsuz ve 

gerçek dıĢı düĢüncelerin azaldığı sonucu bulunmuĢtur. ÇalıĢma için Ġstanbul‟da yer alan 5 AA 

açık grup oturumuna 3 hafta boyunca katılım gösterilmiĢ olup net sonuçlar için yeterli 

katılımcı sayısına ulaĢılamamıĢtır. Bu araĢtırma pilot bir çalıĢma olarak düĢünülmüĢ olup 

geliĢtirilmesi için Türkiye genelinde katılımcılara ulaĢılması planlanmaktadır. 
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Avrupa Birliği Su Çerçeve Yönergesi ve Türkiye Su Hukuku Mevzuatı‟nın 

Uyumu Üzerine Bazı GörüĢler 

Tolga CANDAN
1
 

 

Özet 

Ġnsan yaĢamının sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez temel bir unsur olan su 

kaynaklarının korunması konusu, günümüzde artan çevresel, ekonomik, sosyal ve siyasal 

iliĢkiler nedeniyle uluslararası toplumun da gündeminde önemli bir yer teĢkil etmeye 

baĢlamıĢtır. Bu nedenle 1990‟lı yıllardan itibaren su hukuku alanında ulusal ve uluslararası 

düzenlemeler oluĢturulmaya baĢlandığını görmekteyiz. Bu kapsamda 2000/60 sayılı Su 

Çerçeve Yönergesi kabulü ile Avrupa Birliği düzeyinde mevcut farklı su koruma 

düzenlemeleri tek bir çatı altında birleĢtirilmiĢ, getirilen entegre (bütüncül) bir yaklaĢım ile 

Avrupa Birliği su politikasının sürdürülebilir ve çevre ile uyumlu bir su tüketim anlayıĢına 

kavuĢturulması hedeflenmiĢtir. Öte yandan 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye resmen AB'ye 

katılım müzakerelerine baĢlamıĢtır. Katılım Müzakerelerinin çevre baĢlığını taĢıyan 27. 

faslında Türkiye‟nin AB su mevzuatı alanındaki yükümlülükleri yer almaktadır. Bu 

çalıĢmamızda esas olarak, AB Su Çerçeve Yönergesi çerçevesinde oluĢturulan sistem 

incelenerek, Türk su hukuku çalıĢmalarının bu sisteme uyumu ile ilgili mevzuat çalıĢmaları 

ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: AB Su Çerçeve Direktifi, Üyelik Müzakereleri, Çevre Faslı, Türk Su 

Hukuku Mevzuatı 

 

Bugün benim sizinle paylaĢmak istediğim konunun baĢlığını Türk Su Hukukunun Avrupa Su 

Hukukuna Uyumu taĢımaktadır. Bu kapsamda sunumum üç bölüme ayrılmaktadır. Birinci 

bölümde öncelikle su hukuku nedir? Su hukukunun kapsamında hangi sular yer almaktadır? 

Neden böyle bir hukuk alanı vardır? Bu hukuk alanının amacı nedir? gibi konulara kısaca 

değindikten sonra, ikinci bölümde Avrupa Birliği‟nin Su Mevzuatına genel bir bakıĢ baĢlığı 

altında AB Su Çerçeve Direktifini ana hatlarıyla açıklamaya çalıĢacağım. Üçüncü bölümde 

ise Türk Su Mevzuatı ve Türk Su Mevzuatının AB Su Mevzuatına uyumu için yapılan 

düzenlemeleri ele alacağım. Tebliğimin son bölümünde ise sorunlar ve öneriler Ģeklinde bir 

değerlendirme yapmayı planladım.  
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GiriĢ 

Bilindiği üzere su, yüzyıllar boyunca tüm medeniyetlerde en yaĢamsal doğal kaynak olarak 

özel bir öneme sahip olmuĢ ve bunun yansıması olarak da, bütün büyük uygarlıklar hep su 

kaynağı olan nehir kenarlarında kurulmuĢtur. Bugün Avrupa‟nın hangi Ģehrine gitsek, 

muhakkak Ģehrin içinden veya kıyısından geçen bir nehrin bulunduğunu görürüz. Tabi tarihsel 

açıdan bu sözün doğrusu hangi nehre gitsek kıyısında bir Ģehir görürüz Ģeklindedir.  

Öte yandan teknolojik geliĢmeler sonucu, sudan yararlanma biçim ve oranlarının artması, su 

kaynaklarının içme-kullanma, tarımsal arazilerin sulanması, enerji üretimi gibi pek çok farklı 

amaç için kullanılmaya baĢlanmasıyla birlikte, günümüzde su kaynakları, ülkelerin ekonomik 

kalkınma ve zenginlikleri açısından vazgeçilmez bir önem kazanmıĢtır.
 2

 Ancak her olumlu 

geliĢmenin bir de olumsuz yönü bulunmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi, bir yandan su 

kaynaklarından azami biçimde yararlanmayı kolaylaĢtırırken, diğer taraftan da ĢehirleĢme ve 

sanayileĢmenin artmasıyla birlikte “çevre kirliliği”, “su kaynaklarının kirletilmesi” sorunlarını 

gündeme getirmiĢtir. Su kirliğinin giderek artması, ülkeleri bu konuda ciddi önlemler almaya 

zorlamıĢ, bu da bu alanda pek çok ulusal ve uluslararası mevzuatın hazırlanmasıyla birlikte 

çevre hukukunun bir alt dalı olarak “su hukuku” adı altında özel bir alanın oluĢmasına yol 

açmıĢtır. 

Bu giriĢten sonra öncelikli olarak su hukukunun kapsamına neler girmektedir? Sorusunu 

cevaplamak gerekmektedir. Bu soruyu, birazdan sizlere daha geniĢ biçimde AB Su 

mevzuatından bahsederken değineceğim 2000/64/AT sayılı Avrupa Su Çerçeve Direktifinin 

ana amacından yola çıkarak cevaplamak istiyorum.
3
 Bu direktifin ana amacı, iç yüzey 

sularının, geçiĢ sularının, kıyı sularının ve yeraltı sularının korunması amacıyla bir çerçeve 

oluĢturmaktır. Dolayısıyla su hukukunun kapsamına genel olarak iç sular girmektedir. Ġç sular 

diye kastettiğimiz nehirler, göller, kıyı suları ve yer altı sularıdır. Yani bugünkü konumuzun 

içine daha çok devletler genel hukukunun kapsamına giren denizler dahil değildir.
4
 

Peki su hukukunun amacı nedir diye sorarsak; bir taraftan su varlıklarının korunması ve 

suların oluĢturduğu tehlikelere karĢı çeĢitli önleyici tedbirlerin alınması, diğer taraftan da çok 

sayıda ve nitelikteki yararlanma biçimleri arasındaki uyuĢmazlık ve çıkar çatıĢmalarını, kamu 

yararı ve hidrolojik bağlantılarını gözeterek en uygun biçimde çözümlemek ve düzenlemek 

olarak cevaplayabiliriz.
5
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edilmesine yönelik çalıĢmalar için bkz. SAV, Özden:“ Su hakkı”, TBB Dergisi, Sayı 68, 2007, s. 343- 359.  
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1. Avrupa Su Hukuku  

1.1. Genel Açıklama 

Bu bölümde kısaca size Avrupa Birliği‟nin bu alanda nasıl bir süreç izlediğini, nasıl bir 

mevzuata sahip olduğunu anlatmaya çalıĢacağım. Tabi bu konuya geçmeden önce biraz 

Türkiye-AB ĠliĢkilerinden bahsetmek istiyorum. 

Bildiği üzere Türk DıĢ Politikasının en önemli hedeflerinden birisini - her ne kadar bu aralar 

gündemimizi çok meĢgul etmese de- AB‟ye tam üyelik oluĢturmaktadır. Bu hedefe ulaĢmak 

için de, yapılması gereken en temel çalıĢma Türk mevzuatının Avrupa birliği mevzuatına 

uyumlaĢtırılmasıdır. 3 Ekim 2005 tarihinde baĢlayan AB katılım müzakereleri kapsamında 

“Su hukuku konusu” müzakere fasıllarından 27 numaralı Çevre ve Ġklim DeğiĢikliği faslı 

altında ele alınmaktadır. Bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra bu bölümün asıl konusu olan 

Avrupa Birliğinde Su Hukuku‟na geçebiliriz. 

Üyelerinin büyük çoğunluğu geliĢmiĢ ülkelerden oluĢan Avrupa Birliği, artan sanayi üretimi 

sonucu olarak ortaya çıkan çevre kirliliği sorunun önlenmesi amacıyla, 1970 yıllardan itibaren 

çok sayıda direktif kabul etmiĢ; ancak üye devletlerin farklı siyasi ve idari tercihleri nedeniyle 

1990 yılların sonuna kadar AB düzeyinde ortak bir su politikası oluĢturmayı baĢaramamıĢtır. 

Ortak nehir havzalarını esas alan bir su yönetiminin benimsenmesi, ancak 22 Aralık 2000 

yılında yürürlüğe giren AB Su Çerçeve Direktifi ile AB düzeyine taĢınabilmiĢtir. Dolayısıyla 

Türk Su mevzuatının AB‟ye uyumundan söz etmeden önce mutlaka AB Su Çerçeve 

Direktifinin incelenmesi gerekmektedir.  

Söz konusu direktifinin temel amacı ise yeknesak bir sistematikten yoksun önceki döneme ait 

mevcut yirmiden fazla direktif için bir ortak hukuki çerçeve oluĢturmaktadır. Özellikle 2000 

yılı öncesinde çevre ve su kalitesinin korunması açısından üye ülkelerin birbirinden farklı 

yaklaĢımlarının bulunması, böyle bir ortak bir yaklaĢımı zorunlu kılmaktaydı. Öte yandan 

AB‟ye üye devletlerin yarıdan fazlasının sahip olduğu toplam su kaynaklarının yarısı, aynı 

zamanda diğer komĢu ülkelerden gelmekteydi. Buna rağmen üye ülkeler arasında sınıraĢan 

sular ve kirleticiler konusunda ortak bir düzenleme bulunmamaktaydı. Su havzalarının bu 

Ģekilde farklı idari ve bölgesel birimlere ayrılması, alınan tedbirlerin istenen amaçlara 

ulaĢmasını engelleyen faktörler olarak karĢımıza çıkmaktaydı. Bu nedenle tüm üye devletleri 

kapsayan ortak bütüncül havza yönetiminin getirilmesi gerekliydi.  

1.2. Avrupa Su Çerçeve Direktifi
6
 

Söz konusu direktifin giriĢ kısmında “Su diğer Ģeyler gibi ticari bir mal değil; bundan ziyade 

korunması, savunulması ve sağlıklı hale getirilmesi gereken bir mirastır” ifadesi yer 

almaktadır. Direktifin temel amacını düzenleyen 1. maddesinde “bu düzenlemenin temel 

amacının iç yüzey sularının, geçiş sularının, kıyı sularının ve yeraltı sularının korunmasını 

                                                           
6
 AB Su Çerçeve Direktifinin uygulanmasına iliĢkin uygulama el kitapçığı için bkz. 

http://kisi.deu.edu.tr//filiz.barbaros/AB%20su%20%C3%A7er%C3%A7eve%20direktifi%20uygulama%20el%2

0kitab%C4%B1.pdf. EriĢim tarihi 15.11.2018; AYTÜRE, Selma: “Su Kanununun AB Su Çerçeve Direktifi 

Kapsamında Değerlendirilmesi”,  Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Sayı 9 (1), 2016, s. 65-71. 

http://kisi.deu.edu.tr/filiz.barbaros/AB%20su%20%C3%A7er%C3%A7eve%20direktifi%20uygulama%20el%20kitab%C4%B1.pdf
http://kisi.deu.edu.tr/filiz.barbaros/AB%20su%20%C3%A7er%C3%A7eve%20direktifi%20uygulama%20el%20kitab%C4%B1.pdf


International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

317 

 

sağlamaya yönelik bir çerçeve oluşturmak” olduğu belirtilmektedir. Bu amaca ulaĢmak için 

gerekli hedefler de;  

 Su ekosistemlerinin ve suya bağlı karasal ekosistemlerin daha fazla bozulmasının 

önlenmesi, bunların korunması ve iyileĢtirilmesi 

 Mevcut su kaynaklarının uzun dönem korunmasına dayalı sürdürülebilir su 

kullanımının teĢvik edilmesi 

 Su çevresine yapılan tehlikeli madde boĢaltımları, emisyonları ve kayıplarının 

durdurulması ve aĢamalı olarak kaldırılması için önlemler alınması 

 Yer altı suyu kirliliğinin azaltılması ve bu suların daha fazla kirlenmesinin 

engellenmesi 

 Sellerin ve kuraklığın etkilerinin azaltılması 

Ģeklinde belirlenmiĢtir. Ayrıca Direktifin ana prensiplerinden de kısaca bahsetmek istiyorum.  

 Suyun adil ücretlendirilmesi: Direktifte suyun bir ticari meta olmadığı ve bir miras 

olarak görüldüğü belirtilmektedir. Su hizmetlerinin maliyetlerinin karĢılanması için 

ücretlendirilmesi mümkündür. Bunun için de kirletenlerin ödemesi zorunludur. 

 Sürdürülebilir su kullanımı: Bilindiği üzere birçok insan aktivitesi suyu 

etkilemektedir. Bu durum suyun korunması, kirliliklerden kaçınılması ve böylece 

gelecek kuĢaklar için yeterli ve yüksek kalitede su sağlanması için direktif hükümleri 

en iyi Ģekilde uygulanmalıdır.  

 Uluslararası iĢbirliği ve yeni su birliği: Su kütlelerini idari sınırları içerisinde tutmak 

mümkün olmadığına göre suyu yönetmenin en iyi yöntemi, bir havzadaki tüm ortak 

ülkelerin yakın iĢ birliği içinde yönetmeleri için ortak bir nehir havza yönetim planı 

oluĢturmaları gerekmektedir.  

 Su herkesin konusudur: Farklı ülkelerin su kaynaklarını korumak için iĢ birliği 

yapmak zorunda oldukları gibi farklı sektörlerden aktörlerin de iĢ birliği yapmaları 

gerekmektedir. Su, evler, endüstri, tarım gibi amaçlarla kullanıldığı için tüm 

paydaĢların mevcut yasal hedeflere katılmaları beklenmektedir.  

 Su hassas bir kaynaktır: Su kaynakları tarım, endüstri ve evsel birçok kullanımdan 

etkilenmektedir. Bu nedenle kirliliğin kaynağının engellenmesi ve tüm kirlilik 

kaynaklarının sürdürülebilir kontrolü için bir mekanizma oluĢturulması gerekmektedir.  
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Bu bahsettiğimiz amaç ve hedefleri gerçekleĢtirmek amacıyla AB Su Çerçeve Direktifinde 

birtakım kurumsal ve organizasyonal mekanizmalar da öngörülmüĢtür. Bu mekanizmaları da 

kısaca ele aldığımızda; 

 Su yönetimi konularında entegre bir yaklaĢımla farklı kamu kurumları yakın iĢ birliği 

içerisinde olmalıdır.  

 Tüm sulara entegre bir Ģekilde değinilmelidir.  

 Su yönetimi sadece devletin görevi değildir. Tüm paydaĢların katılımı sağlanmalıdır. 

 Yakın ve etkin iĢ birliği için bilgi paylaĢılmalıdır. 

 Ekonomik araçlar, kirleten öder ve tam maliyet geri dönüĢüm ilkeleri geliĢtirilmelidir.  

Su Çerçeve Direktifinin en önemli özelliği nehir havza yönetimi olarak adlandırılan tek 

bir su kaynakları sistemi getirmesidir. Buna göre kaynaklar idari veya politik sınırlara göre 

değil, doğal coğrafik ve hidrolojik esaslara göre belirlenecek nehir havza bölgelerine göre 

yönetilecektir. Ulusal sınırları aĢan bu yönetim planları, 6 yılda bir yenilenecektir. Direktife 

göre üye devletler, 22 Aralık 2015 tarihine kadar bütün yer üstü ve yer altı sularının ekolojik 

kimyasal ve kalite bakımından iyi duruma getirilmesini sağlamak ve korunmuĢ alanlar için 

öngörülmüĢ hedefleri sağlamakla hükümlüdür. Henüz bu alanda tam anlamıyla bu hedefe 

varılamamıĢtır. 

1.3. AB‟nin Taraf Olduğu Uluslararası AntlaĢmalar 

Türkiye‟nin su hukuku kapsamında uyum sağlamak zorunda olduğu diğer yükümlülükler 

arasında sınır aĢan suların kullanımı ile ilgili bu sular üzerinde inĢa edilecek tesislerin çevresel 

etkilerine ait konularda düzenlemeler getiren ve Avrupa Birliğinin taraf olduğu 3 önemli 

uluslararası sözleĢme bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sınırı aĢan suların ve uluslararası 

göllerin kullanımı ve korunmasına iliĢkin Helsinki SözleĢmesi, ikincisi de sınır aĢan boyutta 

çevresel etki değerlendirmesi içeren Espoo SözleĢmesidir. Bu sözleĢmede önemli çevresel 

etki doğuracak faaliyetler olarak barajlar, yer altı suyundan yüz milyon metreküpten su çeken 

tesisler, su eksikliğini karĢılamak için havzalar arasında yılda yüz milyon metreküpten fazla 

su transfer edilmesi gibi çalıĢmalar yer almaktadır. Bu projelerin yapılabilmesi için, faaliyeti 

yürüten ülke, etkilenecek ülkeye bilgi vermek zorundadır. Etkilenecek taraf kendisine tanınan 

süre içinde ÇED raporu hazırlamaya katılıp katılmayacağını bildirecektir. Örneğin Dicle nehri 

üzerinde Türkiye‟nin baraj yapmak istemesi halinde Irak ve Suriye ile ortak ÇED raporu 

hazırlaması gerekecektir. Üçüncü sözleĢme, çevresel konularda bilgiye eriĢim, karar almada 

halkın katılımı ve yargıya baĢvurma hakkını tanıyan Aarhus SözleĢmesidir. Burada temel 

yaklaĢım halkın bilgiye eriĢimi ve karar alma sürecine katılımında Ģeffaflığın sağlanmasıdır. 

Bu çerçevede herhangi bir ülke vatandaĢı ülkemizde gerçekleĢecek proje hakkında bilgi talep 

edebilecek, yeterli bilgi verilmemesi halinde dava açabilecektir. Türkiye bu üç sözleĢmeye de 

taraf değildir. AB‟ye sunulan ulusal programda bu üç sözleĢmeye taraf olup olmama 

konusundaki kararın üyelikle birlikte değerlendirileceği belirtilmiĢtir.
7
  

                                                           
7
 Türkiye‟nin sınır aĢan su politikasına iliĢkin olarak bkz. http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-sinir-asan-sular-

politikasinin-ana-hatlari-.tr.mfa. EriĢim tarihi 12.10.2018. 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-sinir-asan-sular-politikasinin-ana-hatlari-.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-sinir-asan-sular-politikasinin-ana-hatlari-.tr.mfa
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2. Türkiye Ulusal Su Hukuku 

Avrupa Birliği Su Mevzuatına kısaca göz attıktan sonra Türk Mevzuatına bakalım. Öncelikle 

Türk Su Hukukunun anayasal çerçevesini 1982 Anayasası‟nın 168. maddesi oluĢturmaktadır. 

Tabii Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve ĠĢletilmesi BaĢlığını taĢıyan bu maddeye göre; 

“Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve 

işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere 

devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve 

tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık 

iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe 

yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.” 

Su hukukumuzun anayasal düzenlemeden sonraki en önemli kaynağını Medeni Kanunun 715, 

718 ve 756 maddeleri oluĢturmaktadır. Bu hükümlere göre sular, özel mülkiyete konu 

olabilen, kaynak ve göze gibi özel sular ile özel mülkiyet hakkına konu edilemeyen yer altı 

suları, akarsular, göller gibi yerüstü sularından oluĢan genel sular Ģeklinde tasnif edilmiĢtir.
8
 

Bu maddelerin yanı sıra su ile ilgili birçok yasal düzenleme bulunmaktadır: 

 831 sayılı Sular Hakkında Kanun 

 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

 7478 sayılı Köy Ġçme Suyu Kanunu 

 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu 

 1053 sayılı Belediye TeĢkilatı olan YerleĢim Yerlerine Ġçme, Kullanma ve Endüstri 

Suyu Temini Hakkında Kanun 

 4373 sayılı TaĢkın Sulara ve Su Baskınlarına KarĢı Korunma Kanunu 

 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 

 5393 sayılı Belediye Kanunu 

 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu 

 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu 

 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 

2.1. Temel Düzenlemeler 

Bizim mevzuatımızda suların korunmasıyla ilgili temel kanun, 9/8/1983 tarihli Çevre 

Kanunudur.  Bu kanunun 9. maddesinin h bendine göre; “Ülkenin deniz, yeraltı ve yerüstü su 

kaynaklarının ve su ürünleri istihsal alanlarının korunarak kullanılmasının sağlanması ve 

kirlenmeye karşı korunması esastır”. 

 

                                                           
8
 BAġPINAR, Veysel: “Su Mülkiyeti Açısından Türk Medeni Kanunu, Yeraltı Suları Hakkında Kanun ve Su 

Kanunu Tasarısı Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Ankara Üni. Hukuk Fak. Dergisi, Sayı 65 (4), 2016, s. 2725-

2754. 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

320 

 

Yine 20. Madde uyarınca “Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak 

ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki 

alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabii veya suni göller ve baraj gölleri ile 

akarsuları kirletenler hakkında para cezası öngörülmüştür”. Bu sunum süresi göz önünde 

bulundurularak ilgili mevzuatın sadece isimleri zikredilecektir.  

Yine bu konuda son dönemde çok sayıda ikincili mevzuatın çıkarıldığını görüyoruz. 

 1961 tarihli Yeraltı Suları Tüzüğü 

 29.06.2012 tarihli Ġçme suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel 

Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (SÇD) 

 08.01.2006 tarihli Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği  

 18.02.2004 tarihli Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine KarĢı Suların Korunması 

Yönetmeliği  

 17.02.2005 tarihli Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik  

 09.01.2006 tarihli Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 

 31.12.2004 tarihli Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği  

 07.04.2012 tarihli Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı Korunması 

Hakkında Yönetmelik  

 17.10.2012 tarihli Su Havzalarının Korunması Ve Yönetim Planlarının Hazırlanması 

Hakkında Yönetmelik     (SÇD) 

 30.11.2012 tarihli Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Kalite 

Standartı Direktifi 

 17.02.2005 tarihli Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin 

Kontrolü Yönetmeliği 

 31.12.2004 tarihli Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

 07.04.2012 tarihli Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı Korunması 

Hakkında Yönetmelik Yeraltı Suyu Direktifi 

 17.10.2012 tarihli Su Havzalarının Korunması Ve Yönetim Planlarının Hazırlanması 

Hakkında Yönetmelik 

 30.11.2012 tarihli Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği  

 18.06.2013 tarihli Havza Yönetim Heyetinin TeĢekkülü, Görevleri, ÇalıĢma Usul ve 

Esasları Tebliği (SÇD) 

 08.05.2014 tarihli Su Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesine ĠliĢkin Yönetmelik (SÇD) 
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 20.03.2012 tarihli 2012/7 Sayılı Su Yönetimi Yönlendirme Kurulu BaĢbakanlık 

Genelgesi (SÇD) 

 11.02.2014 tarihli Yüzeysel Sular ve Yer altı Sularının Ġzlenmesine Dair Yönetmelik 

(SÇD) 

 04.07.2014 tarihli Ulusal Havza Strateji Belgesi 

 31.08.2017 tarihli Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 

2.2. ULUSAL HAVZA YÖNETĠM STRATEJĠSĠ (2014-2023)
9
 

Ulusal Havza Yönetim Stratejisi‟nin (UHYS) amacı, ülkemiz su havzalarının ve onların doğal 

kaynaklarının korunması, geliĢtirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili orta ve uzun 

vadeli kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak, toplumumuzun havzaların 

ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin 

yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karĢılanması için yapılacak çalıĢmalara ortak bir yol 

göstermektir.     

UHYS, ülke ihtiyaçlarını önceliklendiren, AB çevre ve su yönetim standartları ile tutarlı ve 

Türkiye‟nin sürdürülebilir yaĢam öncelikli kalkınma gündemini destekleyen güçlü bir entegre 

doğal kaynak yönetim politika çerçevesinin ve stratejisinin önemli bir bileĢenini 

oluĢturacaktır. Belgede, havzalarımızın yönetiminin geliĢtirilmesine yönelik olarak izlenecek 

ana stratejiler arasında: 

1- Havzaların sürdürülebilir yönetimi için yasal ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, 

kurumlar ve paydaĢlar arasında eĢgüdüm ve iĢbirliğinin sağlanması. 2- Havzaların su 

kaynaklarının sürdürülebilir olarak yönetimi ve kullanımı. 3- Havza alanları ve tabii 

kaynakların tahribatı ve erozyonun önlenmesi, bozuk havza alanlarının ıslahı ve sürdürülebilir 

kullanımı. 4- Havzaların biyolojik çeĢitliliğinin ve peyzajın korunması ve sürdürülebilir 

kullanımı. 5- Havzalarda yaĢayan halkın hayat kalitesinin ve refah seviyesinin yükseltilmesi. 

6- Havzalarda tabii kaynakların bozulumundan kaynaklanan tabii afetler ve zararlarına karĢı 

mücadele mekanizmalarının geliĢtirilmesi ve etkinleĢtirmesi. 7- Havza yönetimine iklim 

değiĢikliğinin muhtemel etkilerinin ve bu etkilere uyumun dahil edilmesi ve uyum 

mekanizmalarının geliĢtirilmesi bulunmaktadır. 

25 nehir havzamız ve onun alt havzalarından oluĢan havzalar sisteminin sürdürülebilir 

yönetimi ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının önemli bileĢenlerinden birini 

oluĢturmaktadır. Havza yönetimi, coğrafi olarak ayrık bir drenaj alanındaki hidrolojik 

hizmetlerin sürdürülebilirliğini, toprağın, bitki örtüsünün, su ve diğer doğal kaynakların ve 

varlıkların havza alanlarında yaĢayanların yararına entegre korunması, geliĢtirilmesi ve 

yararlanılması ve bu suretle ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı 

amaçlamaktadır. Sürdürülebilir havza yönetiminin temelini; mevcut arazi ve su kullanımı, bu 

kullanımın ekoloji ve biyo-çeĢitliliğe nasıl bir tesiri olduğu, sosyo ekonomik ve çevresel 

etkiler ve bu etkilerdeki değiĢimin nasıl sonuçlar doğurabileceğinin anlaĢılması 

                                                           
9
 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140704-23.htm 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

322 

 

oluĢturmaktadır. Havza yönetimi genel anlamda nehir havzası, alt havza ya da mikro havza 

seviyesinde bir yönetim anlamına gelebilmektedir.   

Kazanılan deneyimler ıĢığında havza yönetimi açısından ülkemizde geliĢen ve benimsenen 

yaklaĢım, havza bazında tüm doğal kaynakların “bütüncül (entegre)” biçimde, ilgili 

kurumların eĢgüdümlü çalıĢmaları ve paydaĢların katılımıyla yönetimidir. Enerji, tarım, sağlık 

ve çevre gibi sosyo-ekonomik kalkınmanın baĢlıca sektörleri için itici güç olan su 

kaynaklarının, çevreyle uyumlu, entegre yönetimi sürdürülebilir kalkınmanın temel 

bileĢenlerinden biridir. Su kaynaklarının verimli kullanılabilmesi kadar, doğal yenilenme 

süreci temel alınarak gelecek nesillerin ihtiyacının da dikkate alınması büyük önem 

taĢımaktadır. Özellikle havza bazında koruma planları yapılırken tüm geliĢmelere ve 

kullanımlara kontrollü bir Ģekilde yön verilmesi gerekmektedir. Bu strateji belgesi ile 

yukarıda yapılan değerlendirmeler ıĢığında, ülkemiz havzalarının sürdürülebilir yönetimi için, 

sonuç odaklı ve somut hedeflerle desteklenmiĢ bir politika seti belirlenmesi ve amaçlara 

ulaĢmak için hedeflerin, sorumlu kuruluĢlarla birlikte tanımlanması; kamu kesimi, özel sektör, 

sivil toplum kuruluĢları ve bilim kuruluĢlarının eĢgüdümlü ve katılımcı bir yaklaĢımla hareket 

etmesinin teĢviki ve desteklenmesi amaçlanmıĢtır. 

Ulusal Havza Yönetim Stratejisi taslağı, gelecek on yılda Türkiye su yönetimi politikasının 

hangi çizgide ilerleyeceğini göstermesi bakımından önemli bir belgedir. Belgenin diğer bir 

önemi de “eĢgüdüm” ve “katılımcılık” kavramlarına bu denli önem veren ilk ciddi su 

yönetimi stratejisi olmasından kaynaklanmaktadır. Amaç ve hedeflerin net bir Ģekilde 

belirlenmesinin yanında, bu amaç ve hedeflerden sorumlu paydaĢlar kayıt altına alınmıĢ ve bu 

paydaĢlar arasında koordinasyonun sağlanmasının hayati önemde olduğu değerlendirilmiĢtir. 

 

Bu ikincil mevzuatlar açısından dikkatimizi çeken husus birçoğunun yeni tarihli olması ve AB 

mevzuatına uygun biçimde çıkarılmasıdır. 

2.3. Kurumsal Yapı ve Mekanizmalar 

Peki Türkiye‟de ulusal su mevzuatına iliĢkin bu düzenlemeleri uygulayıcısı konumunda 

kurum ve kuruluĢlar kimlerdir? Türk ulusal su yönetimini gerçekleĢtirmek görevi çok sayıda 

kurum arasında paylaĢtırılmıĢ olup bu karmaĢık idari yapılanma uygulamada görev alanının 

belirlenmesi gibi bazı zorluklara sebep olabilmektedir.  

 Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

Nehir havzalarının yönetimi, yüzeysel ve yer altı suyu kaynaklarının korunması ve 

planlanması, su kullanımı ve su kaynaklarının kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi, su 

kaynaklarının taĢkın ve kurak dönem planlaması,  ulusal ve uluslararası su hukuku ve 

politikalarının takibi ve geliĢtirilmesi, sınıraĢan ve sınır oluĢturan sular konularında çalıĢmalar 

yapmak  
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 Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

Atıksu yönetimi, atıksu planlaması ve atıksu arıtma tesislerinin izlenmesi ve kontrolü, su 

kaynaklarının kalitesinin kontrolü ve kirliliğe karĢı uygulanacak yaptırımlar konusunda 

çalıĢmalar yapmak 

 Kalkınma Bakanlığı  

Su kaynakları yatırımlarının programını hazırlamaktır. 

 Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

Yeraltı ve yüzey sularının amaçları doğrultusunda planlaması, tahsisi ve geliĢtirilmesi, toprak 

ve su kaynaklarına ait verilerin toplanmasın ve izlenmesi, taĢkın koruma, sulama ve 

hidroelektrik üretimini amacıyla yapılacak su yapılarının planlanması ve inĢası 

 Türkiye Su Enstitüsü 

Su ile ilgili geleceğe yönelik yapılacak çalıĢmaların yönlendirilmesi, takip edilmesi, 

ülkemizin kısa ve uzun dönemli su yönetimi stratejisinin geliĢtirilmesi, su yönetimi ile ilgili 

görev yapmakta olan kurum ve kuruluĢlar arasında eĢgüdüm sağlanmasına yönelik bilgi 

üretmek, ulusal ve uluslararası su politikaları geliĢtirmek amacıyla bilimsel araĢtırmalar 

yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları düzenlemektir. 

 Diğer Kurumlar  

Türk su hukukuna iliĢkin kurumsal yapıda, yukarıda ayrı baĢlıklar altında zikredilen 

kurumların yanı sıra, isimlerinin anılması gereken bir takım kuruluĢlar daha bulunmaktadır. 

Bunlar, su hukukunun yerel ölçekte uygulanmasında görev alan Belediyeler, Sulama Birlikleri 

ve Kooperatifler ile uygulamalara finansman sağlayan Ġller Bankasıdır. 

2.4. Türkiye‟nin Su Rezervleri
10

 

Öncelikle Türkiye, su açısından dünyanın yarı kurak bir bölgesinde yer almaktadır. Dünya 

yağıĢ ortalaması 800 mm civarı iken, Türkiye‟de bu değer yılda ortalama 643 mm‟dir. Bazı 

bölgeler yağıĢlar 250 mm altına düĢmektedir. Bu nedenle, ülkemiz açısından su kaynakları 

planlama ve geliĢtirme çalıĢmaları çok önem arz etmektedir.  

Yapılan çalıĢmalar sonucu, tüketilebilecek yerüstü ve yer altı su potansiyeli yılda 110 milyar 

metreküp olarak belirlenmiĢtir. Yine kiĢi baĢına düĢen kullanılabilir su potansiyeli yılda 1600 

metreküp civarıdır. Bu rakama göre, Türkiye su zengini olmayan ülkeler arasında yer 

almaktadır. Mevcut büyüme hızı, su tüketim alıĢkanlıkları değiĢmesi gibi faktörlerde hesaba 

katıldığında Türkiye‟nin gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için su 

kaynaklarını çok iyi koruyup akıllıca kullanması gerekmektedir.  

Türkiye‟nin toplam sınır uzunluğunun % 22‟sine karĢılık gelen sınıraĢan ve sınır oluĢturan 

sular, Türk Su Hukukunda önemli yer tutmaktadır. Türkiye‟nin 25 hidrolojik havzasının 5 

tanesini oluĢturan sınıraĢan havzalar Meriç – Ergene, Çoruh, Kura – Aras, Asi ve Fırat – Dicle 

                                                           
10

http://cdn.istanbul.edu.tr/statics/subilimleri.istanbul.edu.tr/wp-

content/uploads/2017/09/SU_BILIMLERI_FAK_ACILIS_DERSI_22.09.2017.pdf 
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havzalarıdır. Türkiye bu havzaların bazılarında aĢağı, bazılarında ise yukarı kıyıdaĢ olup, bu 

sular zaman zaman komĢu ülkelerle Türkiye arasındaki iliĢkiler çerçevesinde ele alınmaktadır. 

Türkiye‟nin sınıraĢan sularına iliĢkin su politikasının temel ilkelerinden baĢlıcaları; hakça, 

makul ve etkin kullanım, suyun yararlarının paylaĢılması, meselelere kıyıdaĢ ülkeler arasında 

çözüm aranması, deneyim ve bilgi paylaĢımında bulunulması, aĢağı kıyıdaĢ ülkelere önemli 

zarar verilmemesi olarak sıralanabilir. 

2.5. Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı
11

 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda ilgili diğer kurum ve kuruluĢların 

katkıları ile ülkemizdeki kuraklığın olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla bir  "Ulusal 

Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" hazırlanmıĢ ve bu Genelge 31 Ağustos 

2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir.  

Bilindiği üzere kuraklık, yağıĢların, kaydedilen normal düzeylerin önemli ölçüde altına 

düĢmesi sonucu arazi, su kaynakları, üretim sistemlerini olumsuz olarak etkileyen ve ciddi 

hidrolojik dengesizliklere yol açan tabii bir olaydır. Kuraklığa bağlı olarak sonrasında ortaya 

çıkabilecek sıkıntı, su talebinin, sürdürülebilir Ģartlarda su kaynaklarından temin edilebilecek 

su miktarından daha fazla olması halinde ortaya çıkmaktadır. Kuraklık ve su stresinin çok 

ciddi ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri olmakla birlikte bunun sonucunda insan sağlığı ve 

gıda güvenliği olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Ve hatta Güney Amerika kıtasında 

yaĢanan güncel örnek üzerinden uluslararası bir göç sorununa bile yol açabilecektir.  

Tabi bir olay olan kuraklığın oluĢumunu kontrol etmek mümkün değildir. Ancak sonucunda 

ortaya çıkan etkiler belli bir dereceye kadar, kuraklık yönetim planları ile önceden belirlenmiĢ 

uygun izleme ve yönetim stratejileri yoluyla azaltılabilir. Kuraklık yönetimi anlayıĢındaki 

temel yaklaĢımlar kriz yönetimi ve risk yönetimi olarak ikiye ayrılır. Günümüzde hem 

Avrupa‟da hem de Türkiye‟de kuraklık durumu karĢısında karar vericilerin verdiği tepkiler 

genellikle “kriz yönetimi” sınıfında değerlendirilir.  

Kuraklığın bu olumsuz etkilerini ve ülkemizde oluĢturduğu zararları azaltma konusunda 

kuraklık esnasında devreye sokulan kriz yönetimi stratejileri yetersiz kalmakta ve uzun vadeli 

gereksinimleri karĢılayamamaktadır. Daha etkin bir kuraklık yönetimi sağlanabilmesi için 

kuraklık öncesini, esnasını ve sonrasını bir bütün olarak ele alan risk tabanlı yönetim 

stratejilerinin uygulanması gerekmektedir. Hazırlanan bu strateji belgesi ile alınacak tedbirler 

koordineli bir Ģekilde, ekonomik ve çevresel faktörler gözetilerek hayata geçirilmelidir. 

Kuraklık yönetiminin ilkeleri;  Sürdürülebilir bir kuraklık yönetimi için, havza ölçeğinde 

yapılacak çoklu tedbirleri içeren çalıĢmaların bir plan ve program çerçevesinde entegre bir 

yaklaĢımla ele alınması,  Kuraklık zararlarını azaltmak için yapısal ve yapısal olmayan 

tedbirlerin alınması,  Kurak dönemde zarar görme riskini azaltmak maksadıyla suyun 

tasarruflu kullanımını sağlayacak stratejiler ile kuraklığın etkilerinin azaltılması,  Kuraklığın 

havza/alt havza ölçeğinde izlenmesinin sağlanması,  Kuraklık yönetiminde kurumsal 

                                                           
11

http://suyonetimi.ormansu.gov.tr/Libraries/su/Ulusal_Kurakl%C4%B1k_Y%C3%B6netimi_Strateji_Belgesi_v

e_Eylem_Plan%C4%B1.sflb.ashx. EriĢim tarihi 12.10.2018. 
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sorumluluklar ve düzenlemeler dâhilinde sorumlu kuruluĢların kuraklık öncesi, esnası ve 

sonrasında koordineli bir Ģekilde birlikte çalıĢmasıdır. 

3-Türk Su Mevzuatının AB‟ye Uyumu 

Avrupa Birliği adaylık sürecinde olan Türkiye, ulusal mevzuatını hızlı ve etkili bir biçimde 

Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlulaĢtırma ve Birlik mevzuatını iç hukukuna yansıtma 

yükümlülüğü altındadır. Türkiye‟nin bu süreçte uyumlulaĢtırma çalıĢmalarını sürdürdüğü 

önemli alanlardan biri de çevre alanıdır. 21 Aralık 2009 tarihinde katılım müzakereleri 

çerçevesinde çevre faslının açılması, Türkiye‟nin ulusal çevre mevzuatını Avrupa Birliği 

müktesebatı ile uyumlulaĢtırma çabalarını daha da hızlandırmıĢtır. Ulusal mevzuatının 

Avrupa Birliği‟nin su hukuku alanındaki düzenlemeleri ile uyumlulaĢtırılması ise, 

Türkiye‟nin çevre alanında yerine getirmesi gereken mükellefiyetlerden en önemlilerden 

biridir. Avrupa Birliği düzeyinde entegre su yönetimine bir çerçeve oluĢturma amacını 

taĢıyan, yüzey ve yer altı sularının bütüncül olarak korunması ve iyi duruma gelmesinin 

sağlanması, havza esaslı entegre bir su yönetimini hedefleyen ve Avrupa Birliği su 

mevzuatının en önemli hukuki belgesi olan Su Çerçeve Direktifi de, yürürlüğe girdiği 2000 

yılından beri Türkiye‟de değiĢik tartıĢmalara konu olmuĢtur.
12

 Nitekim Türkiye, son olarak 

uyum programında Su Çerçeve Direktifi doğrultusunda yapılacak olan su mevzuatı 

çalıĢmalarının 2009-2013 yılları arasında gerçekleĢtirileceğini belirtmiĢtir. AB ile aday 

ülkeler arasında mevzuat uyumunu gösteren en önemli belge, AB Komisyonu tarafından 

hazırlanan ve aday ülkenin AB müktesebatına uyum alanında kaydettiği ilerlemeleri veya bu 

alanda eksiklikleri yıllık bazda gözlemlediği ilerleme raporları oluĢturmaktadır. Komisyon, bu 

ilerleme raporlarını, aday ülke nezdindeki AB Delegasyonu, o ülkedeki sivil toplum 

kuruluĢları ve aday ülkenin kamu kurumlarından resmi olarak elde ettiği geri bildirimlerden 

yararlanarak hazırlamaktadır. Türk Su mevzuatının AB mevzuatına uyumunu incelemek 

amacıyla en önemli kaynak bu nedenle, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ilerleme 

raporları oluĢturmaktadır. Türk Su Mevzuatının AB mevzuatına uyumu 27. Fasıl olan “Çevre 

ve Ġklim DeğiĢikliği” baĢlığı altında değerlendirilmektedir. 

3.1. AB Ġlerleme Raporlarına Göre Uyum ÇalıĢmalarının GeliĢimi 

2010
13

 

Su kalitesi konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiĢtir. Su kirliliğinin kontrolüne iliĢkin 

mevzuat, izin usullerini düzenlemek amacıyla değiĢtirilmiĢtir. Ġlgili kurumlar arasında 

koordinasyonu artırmak ve AB müktesebatına daha fazla uyum için stratejiler ve politikalar 

geliĢtirmek amacıyla su kalitesi yönetimi konusunda üst düzey bir yönlendirme komitesi 

kurulmuĢtur. Su yönetimine iliĢkin kurumsal çerçeve bölünmüĢtür ve nehir havzası düzeyinde 

örgütlenmemiĢtir. Bir dizi havza koruma eylem planı taslağı hazırlanmıĢ olup, bu planlar 

ilerde nehir havzası yönetim planlarına dönüĢtürülecektir. Su konularıyla ilgili sınır aĢan 

istiĢareler hâlâ çok erken aĢamadadır. Türkiye Yunanistan ile, Meriç nehir havzası 

yönetiminde artırılmıĢ iĢbirliği öngören bir ortak deklarasyon imzalamıĢtır. 

                                                           
12

 AYDIN COġKUN, Aynur: “AB Su Çerçeve Direktifi Açısından Türk Hukukunda Nehir Havza Yönetim 

Planlaması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 2010, s. 43-55. 
13

 https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2010.pdf. 
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2011
14

 

Su kalitesi konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiĢtir. Su yönetimine iliĢkin kurumsal 

çerçeve bölünmüĢtür ve nehir havzası düzeyinde örgütlenmemiĢtir. Mevcut bir dizi nehir 

havzası koruma eylem planlarını nehir havzası yönetim planlarına dönüĢtürmek için 

hazırlıklar devam etmektedir. Su konularıyla ilgili sınır ötesi istiĢareler hâlâ çok erken 

aĢamadadır. Yeraltı Suları Hakkındaki Kanun‟da yapılan değiĢiklikle, yer altı sularının 

kullanılmasında ölçüm sisteminin getirilmesinin, “kirleten öder” ilkesinin uygulanmasını 

güçlendirmesi beklenmektedir. Nitratlar direktifinin uygulanması amacıyla, tatlı suların ve yer 

altı sularının izlenmesi için bir program oluĢturulmuĢtur. Ülkeyi çevreleyen tüm denizlere 

yönelik olarak entegre bir deniz kirliliği izleme sistemi de oluĢturulmuĢtur. 

2012
15

 

Yeni su kanunu ve nehir havzası yönetimi ile yer altı suları ve içme suyuna iliĢkin 

mevzuatının kabul edilmesiyle birlikte, su kalitesi konusunda iyi düzeyde ilerleme 

kaydedilmiĢtir. Nehir havzası koruma eylem planlarının, nehir havzası yönetim planlarına 

dönüĢtürülmesine yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Ancak, su yönetimine iliĢkin 

kurumsal çerçeve henüz nehir havzası düzeyinde örgütlenmemiĢtir ve su sektörünün Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı bünyesinden ayrılmasının ardından, kurumsal koordinasyon konusunda 

sorunlar yaĢanmıĢtır. Su yönetimi konularında bilimsel tavsiyelerde bulunmak üzere Türkiye 

Su Enstitüsü kurulmuĢtur. Su konularıyla ilgili sınır ötesi istiĢareler ilerlemekle birlikte hâlâ 

erken bir aĢamadadır. Yunanistan sınırındaki Ergene Nehri için Ergene Havzası Koruma 

Eylem Planı hazırlanmıĢtır ve Ġstanbul‟a su temini planlarının, Mutludere (Revze) nehri 

ağzında bulunan Natura 2000 alanları üzerindeki potansiyel etkisi konusunda Bulgaristan ile 

yürütülen görüĢmeler sürmektedir. Son dönemdeki yatırımlara bağlı olarak, atık su arıtımı 

kapasitesi artmıĢtır. 

2013
16

 

Su kalitesi konusunda, nehir havzası yönetimi ve yüzey sularının yönetimine iliĢkin mevzuat 

kabul edilmiĢtir. Nehir havzası koruma eylem planlarının nehir havzası yönetim planlarına 

dönüĢtürülmesine yönelik teknik yardım projesi için ihale süreci devam etmektedir. Orman ve 

Su ĠĢleri Bakanlığı, Havza Yönetimi Heyetlerinin görev ve sorumluluklarını tanımlamıĢtır. Su 

sektörünün, Çevre ve ġehircilik Bakanlığından Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığına aktarılmasının 

ardından, sorumlulukların net bir Ģekilde paylaĢılmamıĢ olması nedeniyle kurumsal 

koordinasyon konusunda sorunlar yaĢanmıĢtır. Su konularıyla ilgili sınır ötesi istiĢareler 

ilerlemekle birlikte, hâlâ erken bir aĢamadadır. Son dönemdeki yatırımlara bağlı olarak atık su 

arıtımı kapasitesi artmıĢtır. 

 

 

                                                           
14

 https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2011_ilerleme_raporu_tr.pdf 
15

 https://www.ab.gov.tr/files/2012_ilerleme_raporu_tr.pdf. 
16

 https://www.ab.gov.tr/files/2013%20ilerleme%20raporu/2013_ilerleme_raporu_tr.pdf 
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2014
17

 

Su kalitesi alanında, nehir havzası koruma eylem planlarının, nehir havzası yönetimi 

planlarına dönüĢtürülmesi çalıĢmaları devam etmektedir. AB müktesebatına uyumun 

artırılmasını amaçlayan, Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının Ġzlenmesine Dair Yönetmelik 

ġubat ayında kabul edilmiĢtir. Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2020) kabul edilmiĢtir. 

KomĢu ülkelerle su konularıyla ilgili sınır ötesi istiĢareler hâlâ erken aĢamadadır. Devam eden 

yatırımların neticesi olarak, atık su arıtma kapasitesi artmıĢtır. BüyükĢehir Belediye 

Kanunu'nun bazı hükümlerinin Mart ayında yürürlüğe girmesiyle, Kentsel Atık Su Direktifi 

gibi bazı çevre direktiflerinin uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir. 

2015
18

 

Su kalitesi alanında, nehir havzası yönetimi planlarının hazırlanması çalıĢmaları devam 

etmektedir. KomĢu ülkelerle su konularıyla ilgili sınır ötesi istiĢareler hâlâ baĢlangıç 

aĢamasındadır. Devam eden yatırımların neticesi olarak, atık su arıtma kapasitesi artmıĢtır. 

Kentsel atık su direktifi gibi çevre mevzuatının uygulanmasını iyileĢtirmesi beklenen 2014 

tarihli BüyükĢehir Belediye Kanunu çerçevesindeki kurumsal yeniden yapılanma, kurumsal, 

mali ve koordinasyon zorlukları arz etmektedir. 

2016
19

 

Su kalitesi alanında uyum, orta düzeydedir. Kentsel atık su deĢarjlarına karĢı korunmak üzere 

hassas alanlar belirlenmiĢtir. Su Çerçeve Direktifi'ne uyum hâlâ tamamlanmamıĢtır. BeĢ adet 

nehir havzası yönetim planının hazırlanmasına yönelik çalıĢmalar devam etmektedir. AB 

direktifleri ile uyumlu biçimde su kalitesinin izlenmesine yönelik çalıĢmalar, 27 nehir 

havzasından dördü için devam etmektedir. Türkiye tarafından, komĢu ülkelerle su konularıyla 

ilgili sınır ötesi istiĢarelere baĢlanmıĢtır fakat bu istiĢareler hâlâ baĢlangıç aĢamasındadır. 

Devam eden yatırımların neticesi olarak, atık su arıtma kapasitesi artmıĢtır. Deniz stratejisi, 

kalite kontrolü ve yüzme suyu konularındaki direktiflere uyum henüz sağlanmamıĢtır. Ġkincil 

mevzuatta yapılan son değiĢikliklerle su kalite standartları, nitrat kirliliği ve taĢkın yönetim 

planlarına iliĢkin hususlarda kısmi uyum sağlanmıĢtır, genel olarak sınır ötesi konular ile ilgili 

mevzuata uyum sağlanmamıĢtır. 

2017 

Bu yıl ilerleme raporu hazırlanmamıĢtır. 

2018
20

 

Su kalitesi alanında uyum, orta düzeydedir ve rapor döneminde, kayda değer bir ilerleme 

kaydedilmemiĢtir. 2500 su kütlesi arasından 780‟den fazla su kütlesi, kentsel atık su 

deĢarjlarına ve nitratlara karĢı hassas alanlar olarak belirlenmiĢtir. 25 nehir havzası arasından 
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 https://www.ab.gov.tr/files/ilerlemeRaporlariTR/2014_ilerleme_raporu_tr.pdf. 
18

 https://www.ab.gov.tr/files/5%20Ekim/2015_ilerleme_raporu_tr.pdf 
19

 https://www.ab.gov.tr/files/pub/2016_ilerleme_raporu_tr.pdf 
20

 https://www.ab.gov.tr/siteimages/pub/komisyon_ulke_raporlari/2018_turkiye_raporu_tr.pdf. 
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11 havzaya yönelik yönetim planları, AB direktifleri ile uyumlu bir Ģekilde hazırlanmaktadır. 

Türkiye, komĢu ülkelerle Meriç nehri ile ilgili sınır ötesi istiĢarelere baĢlamıĢtır, ancak 

genellikle bu istiĢareler hâlâ baĢlangıç aĢamasındadır. Atık su arıtma kapasitesi nispeten 

artmıĢtır. Deniz stratejisi ve yüzme suyu konularındaki direktiflere uyum henüz 

baĢlamamıĢtır. Su Çerçeve Direktifi‟ne uyum hâlâ tamamlanmamıĢtır. 

Sonuç ve Öneriler 

• 4 Temmuz 2011 tarihli ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Orman ve Su 

ĠĢler Bakanlığı bünyesinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü‟nün ihdas edilmesi Türk Su 

Hukuku açısından önemli bir geliĢmedir. 

• Halihazırda oldukça dağınık bir yapı arz eden su hukuku mevzuatının düzenli bir 

yapıya kavuĢturulması amacıyla AB Su Çerçeve Direktifindeki entegre yaklaĢımı 

benimseyen Ulusal bir Su Çerçeve Yasası çıkarılmalıdır.  

• Her ne kadar 2004 yılından sonra Türk Hukukunun AB mevzuatına uyumlaĢtırmak 

amacıyla ikincil mevzuatlar çıkarılmıĢsa da, AB Su Çerçeve Direktifindeki entegre su 

yönetimi yaklaĢımı, havza esaslı su yönetimi modeli, çevresel hedefler, yönetim 

planları, kamuoyu katılımı ve maliyetin karĢılanması ilkesi gibi bazı kanunlarla ilgili 

yeterli ölçüde yer almamıĢtır. 

• Türkiye‟de SÇD‟nin uygulanması konusunda AB belgelerinde öncelikle ele alınan 

konular kurumsal yapılanmada su ile ilgili görevlerin birçok kuruluĢa dağılmıĢ olması 

ve bundan doğan koordinasyon eksikliğidir. 

• AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında nehir havzası yönetim planlaması anlayıĢı ve 

sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda su kaynaklarının planlanması, 

geliĢtirilmesi ve kullanılmasına yönelik ikincil mevzuat düzeyindeki çalıĢmalar 

sürdürülmelidir. 

• Ayrıca mevzuattaki dağınıklığa paralel olarak su ile ilgili kurumlar arasında da çok 

baĢlılık bulunmakta olup bu kurumlar arasındaki yetki karmaĢasının giderilmesi ve 

bunlar arasında koordinasyonu sağlayacak tek bir muhatabın yetkili kılınması 

gerekmektedir. 

• Türkiye‟nin sınıraĢan su havzaları bazında komĢularıyla iliĢkileri konusunda 

günümüze kadarki süreçte uluslararası hukuk ilkelerine tümüyle sadık kalmıĢ ve bu 

sular üzerindeki egemenlik haklarını, komĢularının menfaatlerine zarar verecek 

Ģekilde istismar etme yoluna gitmemiĢtir. 

• AB Direktifleri gereğince kıyıdaĢ ülkelerle yapılması gereken iĢbirliği ve ortak proje 

çalıĢmaları devam etmektedir. Edirne ve çevresinde taĢkınların önlenmesi için 
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Bulgaristan ile Tunca Nehri üzerinde sınırda ortak baraj inĢa edilmesi konusundaki 

görüĢmeler devam etmektedir. Sulama suyu konusunda ve taĢkın kontrolü konusunda 

zaman zaman sorunlar yaĢadığımız Bulgaristan, aynı zamanda kentsel, tarımsal ve 

sınai kullanımlardan kaynaklanan kirlilik bazında havza için bir tehdit 

oluĢturmaktadır. Gerek Bulgaristan ve gerekse diğer kıyıdaĢ ülke olan Yunanistan ile 

su alanında iĢbirliğine iliĢkin antlaĢmalar imzalanmıĢtır 

• Uluslararası su hukukuna iliĢkin anlaĢmalara, ülkemiz çıkarları gözetilmek ve bu 

kapsamda yapılacak değerlendirmeler neticesinde uygun bulunmak Ģartıyla taraf 

olunması konusunda çaba gösterilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

• Tüm bunlara ek olarak; tam üyelik durumunda diğer komĢularımızla (Irak, Suriye, 

Gürcistan vb.) sınıraĢan sular bazında ortaya çıkabilecek yeni durumlar ve 

hazırlanması muhtemel havza yönetim planları için kapasitenin geliĢtirilmesi ve 

müzakerelere daha da hazırlıklı olunması açısından, AB ve BM kapsamındaki 

geliĢmelerin ve SÇD çalıĢmalarının takip edilmesi sınıraĢan sularla ilgili olarak 

ülkemiz politikalarının güncellenmesi açısından faydalı olacaktır. Buna ilaveten, sınır 

aĢan su kaynakları ile ilgili olarak bilimsel ve teknik çalıĢmalar yürütülerek, ülkemiz 

tezlerinin hem hukuki hem de teknik temellere dayandırılması önem arz etmektedir. 

• Son olarak AB`ye uyum için yasal ve kurumsal düzenlemeler ve değiĢikliklerin 

yanında özellikle devlet kurumları arasında koordinasyon ve iĢbirliği, yetki ve 

sorumlulukların bölge düzeyine aktarımı (nehir havza bölgeleri), su kütleleri ve 

kullanıcılarına odaklı entegre su yönetimi yaklaĢımı, bilgi paylaĢımı ve dağıtımı, 

kamuoyu danıĢmanlığı ve paydaĢ katılımı, ekonomik teĢvik ve önlemler yapılması 

gereklidir. 
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ÖNLĠSANS ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET BAĞIMLILIĞI ÜZERĠNE 

BĠR ARAġTIRMA 

A RESEARCH ON INTERNET ADDICTION OF ASSOCIATE DEGREE 

STUDENTS 

Adnan SÖYLEMEZ
*
, Duygu ĠLKHAN SÖYLEMEZ

1**
 

Özet 

Değişen ve gelişen dünya hayatımıza yeni bağımlılıklarda getirmiştir. Bunların başında gündelik 

yaşamı, İş başarısını, evlilik hayatını, akademik başarıyı olumsuz etkileyen, kişiyi yalnızlaştıran 

teknoloji bağımlılığı özelinde internet bağımlılığı gelmektedir. Bilgiye ulaşım ve bilişsel gelişim 

açısından yararlı olan ancak doğru kullanılmadığından kişinin gerçek dünyadan kopmasına neden 

olan internet bağımlılığı öğrenme yeteneğinin azalmasının yanı sıra öğrenme hızının da düşmesine de 

yol açmaktadır. 

Bu araştırmanın temel amacı, meslek yüksekokulu okuyan öğrencilerde internet bağımlılık düzeyleri 

ile demografik verileri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır.  

Bu nedenle Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde bir araştırma 

gerçekleştirilmiş ve sonuçları üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: teknoloji bağımlılığı, internet bağımlılığı, önlisans 

Abstract 

The changing and developing world has brought new addictions to our lives. Among these, daily life, 

business success, marital life, academic success, adversely affecting the person, technology 

dependence on the internet addiction in particular. Internet addiction, which is useful in terms of 

access to information and cognitive development but is not used correctly, leads to the detachment of 

learning from the real world and decreases the learning speed. 

The main aim of this study is to determine whether there is a significant difference between internet 

addiction levels and demographic data in vocational school students. 

For this reason, a study was carried out on Selçuk University Social Sciences Vocational School 

students and an evaluation was made on the results. 

Keywords: technology addiction, internet addiction, associate degree 

 

1. GĠRĠġ 

DeğiĢen ve geliĢen dünya hayatımıza yeni bağımlılıklarda getirmiĢtir. Bunların baĢında 

gündelik yaĢamı, İĢ baĢarısını, evlilik hayatını, akademik baĢarıyı olumsuz etkileyen, kiĢiyi 

yalnızlaĢtıran teknoloji bağımlılığı özelinde internet bağımlılığı gelmektedir. Bilgiye ulaĢım 

                                                           
*
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ve biliĢsel geliĢim açısından yararlı olan ancak doğru kullanılmadığından kiĢinin gerçek 

dünyadan kopmasına neden olan internet bağımlılığı öğrenme yeteneğinin azalmasının yanı 

sıra öğrenme hızının da düĢmesine de yol açmaktadır. 

Bu araĢtırmanın temel amacı, meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerde internet 

bağımlılık düzeyleri ile demografik verileri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

ortaya koymaktır.  

Bu nedenle Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde bir 

araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢ ve sonuçları üzerinden bir değerlendirme yapılmıĢtır. 

2. ĠNTERNET BAĞIMLILIĞI 

Ġnternet, iletiĢimde ve bilgiye ulaĢımda sağladığı kolaylıklar sayesinde çok sık kullanılan 

önemli bir teknolojidir. Ġnternet sağladığı bu yararlar ve imkânlar nedeniyle günümüzde 

hayatın her anında ve her alanında herkes tarafından kullanılmaktadır (Ayas ve Horzum, 

2013: 46). 

Ġnternet kullanımının hayatın vazgeçilmez bir gereci haline geldiği bu teknoloji çağında 

internetin patolojik kullanımı yeni bir bağımlılık türü olarak nitelenebilecek internet 

bağımlılığına yol açmaya baĢlamıĢtır. Uzun süre kontrolsüz bilgisayar ve internet kullanımı 

bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal, biliĢsel sağlığını ve yaĢamını olumsuz yönde 

etkilemektedir (Bozkurt ve diğ., 2016: 244). 

Bireyin internet bağımlısı olmasında bir takım doğrudan ve dolaylı nedenlerden söz etmek 

mümkündür. Ġnterneti kullanım amacı ve interneti kullanım miktarından kaynaklanan 

nedenler, internet bağımlılığında doğrudan etkiler, olarak gösterilebilir. Bireyin psikolojik ve 

sosyolojik etkenler nedeniyle internete yönelmesi internet bağımlılığında dolaylı nedenler 

olarak ele alınabilir (Günüç, 2009: 27). 

3. ARAġTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMĠ 

3.1. AraĢtırmanın Modeli ve Amacı 

AraĢtırmada genel tarama modellemelerinden biri olan kesitsel tarama modeli kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma 2018-2019 akademik yılının güz döneminde, Konya ili Selçuk Üniversitesi 

Alaaddin Keykubat YerleĢkesinde yer alan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğrenim 

gören 247 ön lisans öğrencisi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmada bir internet bağımlılığı ölçeği kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın ana problemi, Ön lisans eğitimi alan öğrencilerde internet bağımlılık düzeyleri 

ile sosyo-demografik özellikleri arasındaki pozitif bir iliĢki var mıdır? 

AraĢtırmanın varsayım ise; Ön lisans eğitimi alan öğrencilerin belirlenen sosyo-demografik 

özellikleri internet bağımlılık düzeylerini anlamlı biçimde etkilemektedir. 
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AraĢtırmaya katılan öğrencilere elden anket soruları dağıtılarak doldurulması sağlanmıĢtır. 

AraĢtırmanın istatistiki iĢlemleri SPSS paket programlarında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmacı tarafından geliĢtirilen sosyo-demografik veriler ile ilgili sorular ön lisans 

öğrencilerinin kiĢisel bilgilerini öğrenmek amacıyla oluĢturulmuĢ 4 soruyu kapsamaktadır. 

Anket formunda, cinsiyet, yaĢ, öğretim durumu(normal öğretim-ikinci öğretim), aylık harçlık 

tutarı ile sorular sorulmuĢtur. 

AraĢtırmada ilköğretim öğrencilerinin internet bağımlılıklarını belirlemek amacıyla, Young 

(1996) tarafından geliĢtirilen ve Türkçeye uyarlanması Bayraktar (2001) tarafından yapılan 

“Ġnternet Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıĢtır. Ġnternet Bağımlılık Ölçeği 20 sorudan oluĢan beĢ 

dereceli bir Likert ölçeğidir. Ölçekte sorulan soruları yanıtlayanlardan “Hiçbir zaman”, 

“Nadiren”, “Arada sırada”, “Çoğunlukla” ve “Devamlı” seçeneklerinden birisinin 

iĢaretlenmesi istenmektedir. 

3.2. Daha Önce YapılmıĢ Benzer AraĢtırmalar 

Sanders ve diğerlerinin (2000), yaptığı araĢtırma, sıklıkla internet kullanımının, ergen 

bireylerde depresyon ve sosyal yalnızlıkla bağlantılı olup olmadığını ortaya koymuĢtur. 

örneklem grubu lise son sınıf öğrencileri olan araĢtırma sonucunda çok sık internet 

kullanımının zayıf sosyal bağlarla bağlantısının bulunduğu ancak internet kullanım sıklığı ile 

depresyon arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

Kubey ve diğerlerinin (2001), yaptıkları çalıĢmada internet bağımlılığı sonucunda 

öğrencilerin derslerini kaçırdığı, derslere uykusuz ve yorgun gidebileceği gibi olumsuz 

durumların ortaya çıkabileceği ortaya konulmuĢtur. 

Bayraktar‟ın 2001 yılında yaptığı araĢtırmada,  ergen bireylerin geliĢiminde internetin etkisini 

incelenmiĢtir. AraĢtırma neticesinde, internetin sıklıkla erkek ergen bireylerin kullandığı ve 

gelir düzeyi arttıkça internet kullanımının da arttığı tespit edilmiĢtir. 

Tsai ve Lin‟in yaptığı çalıĢmada (2001), gençlerin bilgisayar ve internet bağımlılığına olan 

yaklaĢımları arasındaki iliĢki belirlenmek istenmiĢtir. ÇalıĢma ile gençlerin internete iliĢkin 

davranıĢlarının, internet bağımlılığının oluĢmasında etkili olduğu tespit edilmiĢtir. 

Dinicola‟nın 2004 yılında üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araĢtırmada, internet 

kullanımının gençlerde olumsuz etkileri ortaya konmuĢtur. 

Wu ve Tsai (2006), üniversite öğrencilerine yönelik yaptıkları çalıĢmada onların internete 

karĢı tutumları ve yetenekleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. 

Chang ve Man Law (2008), internet bağımlılığı ile ilgili yapmıĢ oldukları bir araĢtırmada, 

internet bağımlılığı ile akademik baĢarı arasında olumsuz bir iliĢki olduğunu tespit 

etmiĢlerdir. 
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Günüç‟ün  2009 yılında yaptığı araĢtırmada bazı değiĢkenler ile internet bağımlılık durumu 

arasındaki iliĢkiyi incelenmiĢtir. Bu çalıĢma neticesinde, demografik değiĢkenler ile interneti 

yıllık ve günlük kullanım miktarları arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiĢtir. 

Bakken‟in (2009), yaptığı çalıĢma sonucuna göre genç erkeklerin ve üniversite mezunu 

bireylerin internet bağımlılığı noktasında risk altında oldukları tespit edilmiĢtir. 

4. BULGULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Sosyo-demografik verilerin analizi için frekans analizi yapılmıĢtır. Ardından oluĢan verilerin 

normal dağılıp dağılmadığının tespit edilmesi için öncelikle “Normallik Testi” 

gerçekleĢtirilmiĢ ve internet bağımlılığı düzeyi puanlarının normal dağıldığı sonucuna 

varılmıĢtır.  

AraĢtırmada 247 katılımcının sosyo-demografik özelliklerine iliĢkin elde edilen 

veriler, aĢağıda değerlendirilmiĢtir. 

Çizelge 1. Cinsiyet DeğiĢkeni Ġçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Gruplar f  %  gec%  
yig%  

Kadın 115 46,6 46,6 46,6 

Erkek 132 53,4 53,4 100,0 

Toplam 247 100,0 100,0  

Çizelge 1‟de araĢtırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımı verilmiĢtir. Buna göre 

araĢtırmaya katılanların % 53,4‟ü kadın (N=132), % 46,6‟sı erkektir (N=115). 

Çizelge 2. YaĢ DeğiĢkeni Ġçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Gruplar f  %  gec%  
yig%  

18 1 ,4 ,4 ,4 

19 42 17,0 17,0 17,4 

20 84 34,0 34,0 51,4 

21 68 27,5 27,5 78,9 

22 24 9,7 9,7 88,7 

23 12 4,9 4,9 93,5 

24 5 2,0 2,0 95,5 

25 ve üzeri 11 4,5 4,5 100,0 

Toplam 247 100,0 100,0  

Çizelge 2‟de araĢtırmaya katılan öğrencilerin yaĢ dağılımı verilmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya 

katılanların % 0,4‟ü 18 yaĢ (N=1), % 17‟si 19 yaĢ (N=42), % 34‟ü 20 yaĢ (N=84), % 27,5‟i 21 

yaĢ (N=68), % 9,7‟si 22 yaĢ (N=24), % 4,9‟u 23 yaĢ (N=12), % 2‟si 24 yaĢ (N=5), % 4,5‟i 25 

ve üzeri yaĢlardadır (N=11). 
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Çizelge 3. Öğretim Durumu DeğiĢkeni Ġçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Gruplar f  %  gec%  
yig%  

Normal Öğretim 174 70,4 70,4 70,4 

Ġkinci Öğretim 73 29,6 29,6 100,0 

Toplam 247 100,0 100,0  

Çizelge 3‟de araĢtırmaya katılan öğrencilerin öğretim durumu dağılımı verilmiĢtir. Buna göre 

araĢtırmaya katılanların % 70,4‟ü Normal Öğretim (N=174), % 29,6‟sı ikinci öğretimdir 

(N=73). 

Çizelge 4. Aylık Gelir DeğiĢkeni Ġçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Gruplar f  %  gec%  
yig%  

250 TL altı 124 50,2 50,2 50,2 

251-499 TL arası 68 27,5 27,5 77,7 

500-749 TL arası 24 9,7 9,7 87,4 

750-999 TL arası 11 4,5 4,5 91,9 

1000 TL ve üzeri 20 8,1 8,1 100,0 

Toplam 247 100,0 100,0  

Çizelge 4‟de araĢtırmaya katılan öğrencilerin aylık gelir dağılımı verilmiĢtir. Buna göre 

araĢtırmaya katılanların % 50,2‟si 250 TL ve altı gelire sahipken (N=124), % 27,5‟i 251-499 

TL gelire sahiptir (N=68). % 9,7‟si 500-749 TL gelire sahip olanlar (N=24), % 4,5‟i 750-999 

TL gelire sahip olanlar (N=11), % 8,1‟i  1000 TL üzeri gelire sahip olanlardır (N=20). 

Ġnternet bağımlılığı ölçeğinin güvenilirliğinin değerlendirilmesinde Cronbach‟s Alpha 

testinden yararlanılmıĢtır. Yapılan analizde, Ġnternet bağımlılığı ölçeğinin (20 madde) 

güvenilirlik katsayısı 0,914 olarak hesaplanmıĢtır. Bu bakımdan, araĢtırmada kullanılan 

ölçeğin oldukça güvenilir bir veri toplama aracı olduğu söylenebilir. 

AraĢtırma verilerinin normal dağılıma uyup uymadığını anlamak için Shapiro-Wilk testi 

yapılmıĢtır. Analiz sonucunda elde edilen önem düzeyinin (0,000) 0,05‟den küçük olması, 

ölçek puanlarının dağılımının normal dağılmadığını göstermektedir. Dolayısıyla bağımsız 

örneklem t testinin uygulanması uygun değildir. Bunu yerine örneklem t testinin parametrik 

olmayan karĢılığı olan Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis testi yapılmıĢtır. 
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Çizelge 5. Ġnternet Bağımlılığı Ölçeği Puanlarının Cinsiyet DeğiĢkenine Göre FarklılaĢıp 

FarklılaĢmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Puan Gruplar 
 

 

 

 

 

 

Ne sıklıkla 

internet 

kullanan 

kiĢilerle yeni 

iliĢkiler 

kurarsınız? 

Kadın 115 107,96 12415,00 

5745,00 -3,429 0,0001 
Erkek 132 137,98 18213,00 

Toplam 247   

Ne sıklıkla 

okula devamınız 

internetten 

dolayı olumsuz 

etkilenir? 

Kadın 906 833,54 755188,50 

5582,00 -4,075 0,000 Erkek 859 935,16 803306,50 

Toplam 1765   

Çevrenizdekiler 

ne sıklıkla 

internette 

harcadığınız 

zamanın 

fazlalığından 

Ģikâyet eder? 

Kadın 906 833,54 755188,50 

6443,5 -2,111 0,035 

Erkek 859 935,16 803306,50 

Toplam 1765   

Cinsiyet değiĢkenine göre “Ġnternet Bağımlılığı” ölçeği içerisinde yer alan “Ne sıklıkla internet 

kullanan kiĢilerle yeni iliĢkiler kurarsınız?”, “Ne sıklıkla okula devamınız internetten dolayı 

olumsuz etkilenir?” ve “Çevrenizdekiler ne sıklıkla internette harcadığınız zamanın sorularına 

kadınların verdiği yanıtlar ile erkeklerin verdiği yanıtlar arasında erkeklerin lehine anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir (p<0,05). Erkek öğrenciler, kadın öğrencilerden daha fazla 

internet kullanan yeni kiĢilerle iliĢkiler kurmaktadır. Erkek öğrenciler, okula 

devamsızlıklarının en önemli sebebi olarak interneti görmektedirler. Genel olarak internette 

geçirdikleri zamanın fazlalığından da kadın öğrencilere göre daha fazla Ģikayet etmektedirler 

(Çizelge 5). 

  

N sirax  sira U z p
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Çizelge 6. Ġnternet Bağımlılığı Ölçeği Puanlarının YaĢ DeğiĢkenine Göre FarklılaĢıp 

FarklılaĢmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar   

 

 

 

Ne sıklıkla bir iĢe 

baĢlamadan önce e-

postanızı 

denetlersiniz? 

18 1 37,00 

20,006 7 0,006 

19 42 104,14 

20 84 118,18 

21 68 122,44 

22 24 131,75 

23 12 170,00 

24 5 147,40 

25 ve üzeri 11 184,05 

Toplam 247  

Ne sıklıkla okula 

devamınız 

internetten dolayı 

olumsuz etkilenir? 

18 1 75,00 

15,021 7 0,036 

19 42 113,74 

20 84 114,67 

21 68 134,32 

22 24 118,38 

23 12 152,67 

24 5 94,20 

25 ve üzeri 11 169,59 

Toplam 247  

Ne sıklıkla 

Ġnternette 

harcadığınız 

zamanın miktarını 

azaltmaya çalıĢır ve 

baĢarısız 

olursunuz? 

18 1 215,50 

19,004 7 0,008 

19 42 126,04 

20 84 114,14 

21 68 140,86 

22 24 106,23 

23 12 168,71 

24 5 78,00 

25 ve üzeri 11 89,91 

Toplam 247  

YaĢ değiĢkenine göre “Ġnternet Bağımlılığı” ölçeği içerisinde yer alan “Ne sıklıkla bir iĢe 

baĢlamadan önce e-postanızı denetlersiniz?”, “Ne sıklıkla okula devamınız internetten dolayı 

olumsuz etkilenir?” ve “Ne sıklıkla Ġnternette harcadığınız zamanın miktarını azaltmaya 

çalıĢır ve baĢarısız olursunuz?” sorularına verilen yanıtlar arasında yaĢ grupları arasında 

anlamlı farklılık vardır (p<0,05) (Çizelge 6). 

“Ne sıklıkla bir iĢe baĢlamadan önce e-postanızı denetlersiniz?” sorusuna verilen yanıtlar 

içerisinde 25 yaĢ ve üzeri olanlar sıklıkla e-posta denetleme bu iĢlemini yapmaktadırlar. En az 

e-posta denetimi yapan yaĢ ise 18 yaĢ öğrencilerdir. 

“Ne sıklıkla okula devamınız internetten dolayı olumsuz etkilenir?” sorusuna verilen yanıtlar 

içerisinde en yüksek puan yine 25 yaĢ ve üzeri olanlardan gelmiĢtir. 

“Ne sıklıkla Ġnternette harcadığınız zamanın miktarını azaltmaya çalıĢır ve baĢarısız 

olursunuz?” sorusuna verilen yanıtlar içerisinde en yüksek oran 21 yaĢ seçeneğini 

iĢaretleyenlerdir. Bu konuda daha fazla kendine güveni olan grup ise 24 yaĢında olanlardır. 

N sirax 2x sd p
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Çizelge 7. Ġnternet Bağımlılığı Ölçeği Puanlarının Öğretim Durumu DeğiĢkenine Göre 

FarklılaĢıp FarklılaĢmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Puan Gruplar 
 

 

 

 

 

 

Çevrenizdekiler ne 

sıklıkla internette 

harcadığınız zamanın 

fazlalığından Ģikâyet 

eder? 

Normal 

Öğretim 

174 117,89 20513,50 

5288,50 -2,139 0,032 Ġkinci 

Öğretim 

73 138,55 10114,50 

Toplam 247   

Biri sizi 

internetteyken 

rahatsız ettiğinde ne 

sıklıkla kırıcı 

konuĢur, bağırır veya 

kızgın davranıĢlar 

gösterirsiniz? 

Normal 

Öğretim 

174 117,43 20432,00 

5207,00 -4,075 0,019 Ġkinci 

Öğretim 

73 139,67 10196,00 

Toplam 247   

Ġnternette kaldığınız 

süreyi ne sıklıkla 

saklamaya 

çalıĢırsınız? 

Normal 

Öğretim 

174 118,38 20598,00 

5373,00 -2,075 0,038 Ġkinci 

Öğretim 

73 137,40 10030,00 

Toplam 247   

Öğretim durumu değiĢkenine göre “Ġnternet Bağımlılığı” ölçeği içerisinde yer alan 

“Çevrenizdekiler ne sıklıkla internette harcadığınız zamanın fazlalığından Ģikâyet eder?”, 

“Biri sizi internetteyken rahatsız ettiğinde ne sıklıkla kırıcı konuĢur, bağırır veya kızgın 

davranıĢlar gösterirsiniz?” ve “Ġnternette kaldığınız süreyi ne sıklıkla saklamaya çalıĢırsınız?” 

sorularına verilen yanıtlarda öğretim durumu grupları arasında anlamlı farklılık 

vardır(p<0,05)(Çizelge 7). 

“Çevrenizdekiler ne sıklıkla internette harcadığınız zamanın fazlalığından Ģikâyet eder?” 

sorusuna verilen yanıtlarda “Normal Öğretim” ön lisans öğrencileri bu konudan daha fazla 

etrafındakilerin Ģikâyetçi olduğunu söylemiĢlerdir. 

“Biri sizi internetteyken rahatsız ettiğinde ne sıklıkla kırıcı konuĢur, bağırır veya kızgın 

davranıĢlar gösterirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda “Normal Öğretim” ön lisans 

öğrencileri, “Ġkinci Öğretim” ön lisans öğrencilerine nazaran daha agresif olduklarını 

belirtmiĢlerdir. 

N sirax  sira U z p
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“Ġnternette kaldığınız süreyi ne sıklıkla saklamaya çalıĢırsınız?” sorusuna verilen yanıtlara 

göre “Normal Öğretim” ön lisans öğrencileri internette kaldıkları süreyi çevrelerinden daha 

fazla saklamaktadırlar. 

Çizelge 8. Ġnternet Bağımlılığı Ölçeği Puanlarının Gelir DeğiĢkenine Göre FarklılaĢıp 

FarklılaĢmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar   

 

 

 

Ne sıklıkla 

planladığınızdan 

daha fazla süre 

internette 

kalıyorsunuz? 

250 TL altı 124 128,04 

9,863 4 0,043 

251-499 TL arası 68 109,88 

501-749 TL arası 24 117,35 

750-999 TL arası 11 176,14 

1000 TL ve üzeri 20 126,23 

Toplam 247  

Ne sıklıkla 

internette kalmak 

için günlük ev 

iĢlerini ihmal 

edersiniz? 

250 TL altı 124 123,85 

11,433 4 0,022 

251-499 TL arası 68 105,70 

501-749 TL arası 24 147,46 

750-999 TL arası 11 157,91 

1000 TL ve üzeri 20 140,33 

Toplam 247  

Ne sıklıkla internet 

kullanan kiĢilerle 

yeni iliĢkiler 

kurarsınız? 

250 TL altı 124 117,51 

10,335 4 0,035 

251-499 TL arası 68 119,33 

501-749 TL arası 24 160,96 

750-999 TL arası 11 152,45 

1000 TL ve üzeri 20 120,10 

Toplam 247  

Biri sizi 

internetteyken 

rahatsız ettiğinde 

ne sıklıkla kırıcı 

konuĢur, bağırır 

veya kızgın 

davranıĢlar 

gösterirsiniz? 

250 TL altı 124 113,77 

10,198 4 0,037 

251-499 TL arası 68 123,68 

501-749 TL arası 24 137,81 

750-999 TL arası 11 153,82 

1000 TL ve üzeri 20 155,53 

Toplam 247  

Gelir değiĢkenine göre “Ġnternet Bağımlılığı” ölçeği içerisinde yer alan “Ne sıklıkla 

planladığınızdan daha fazla süre internette kalıyorsunuz?”, “Ne sıklıkla internette kalmak için 

günlük ev iĢlerini ihmal edersiniz?”, “Ne sıklıkla internet kullanan kiĢilerle yeni iliĢkiler 

kurarsınız?” ve “Ne sıklıkla internet kullanan kiĢilerle yeni iliĢkiler kurarsınız?” sorularına 

verilen yanıtlar arasında gelir grupları arasında anlamlı farklılık vardır (p<0,05) (Çizelge 8). 

“Ne sıklıkla planladığınızdan daha fazla süre internette kalıyorsunuz?” sorusuna gelen 

yanıtlarda “1000 TL ve üzeri” gelirse sahip olduğunu ifade edenler sıklıkla veya devamlı 

yanıtını iĢaretlemiĢlerdir. 

“Ne sıklıkla internette kalmak için günlük ev iĢlerini ihmal edersiniz?” sorusuna verilen 

yanıtlara göre “750-999 TL arası” geliri olanlar ev iĢlerini internete girmek için ihmal 

etmektedirler. 

N sirax 2x sd p
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“Ne sıklıkla internet kullanan kiĢilerle yeni iliĢkiler kurarsınız?” sorusuna gelen yanıtları 

değerlendirdiğimizde, “501-749 TL arası” gelire sahip olanlar bu konuda oran olarak daha 

fazladır. 

“Biri sizi internetteyken rahatsız ettiğinde ne sıklıkla kırıcı konuĢur, bağırır veya kızgın 

davranıĢlar gösterirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda “1000 TL ve üzeri” gelire sahip 

olduğunu ifade edenler dıĢarıya karĢı daha rahatsız edici davranıĢlar sergilemektedir. “750-

999 TL arası” gelire sahip olanlar da “1000 TL ve üzeri” gelire sahip olanlar ile yakın oranda 

çıkmıĢlardır. 

5. SONUÇ 

Erkek öğrenciler, kadın öğrencilerden daha fazla internet kullanan yeni kiĢilerle iliĢkiler 

kurmaktadır. Erkek öğrenciler, okula devamsızlıklarının en önemli sebebi olarak interneti 

görmektedirler. Genel olarak internette geçirdikleri zamanın fazlalığından da kadın 

öğrencilere göre daha fazla Ģikâyet etmektedirler. 

25 yaĢ üzeri öğrenciler daha fazla e-postalarını kontrol ederken kendini 18 yaĢında tanımlayan 

bireyler ise nadiren e-postalarını kontrol etmektedirler. 25 yaĢ ve üzeri öğrencilerin genelde 

çalıĢma hayatı ile üniversite hayatını birlikte götürdüklerinden e-postayı çalıĢma yaĢamında 

kullanmaları bu yüzden de sıklıkla e-postalarını kontrol etmeleri normal bir sonuç olarak 

değerlendirilebilir. 

Normal öğretimde eğitim gören ön lisans öğrencilerinin çevresi internet kullanımlarından 

daha çok Ģikâyet etmektedirler. Bunun yanı sıra internet kullanımı ile daha saldırgan ve kırıcı 

olabilmektedirler. 

Geliri 1000 TL ve üzerinde harçlık alan öğrenciler daha sıklıkla internete girmektedirler. Bu 

durum geliri nedeniyle mobil veya kablolu internet aboneliği ile açıklanabilir. Sınırsız internet 

kullanımı doğrudan gelirle ilgili bir durumu açıklamaktadır. 

Son olarak, bu konuda farklı sosyo-demografik veriler değerlendirilip farklı çalıĢmalar 

yapılması gelecekte internet ve teknoloji bağımlılığına yönelik kamu ve YeĢilay gibi sivil 

toplum kuruluĢlarının yürüteceği çalıĢmalar açısından yön gösterici olacaktır. 
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SERVICES PROVIDED BY NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS IN THE FIGHT AGAINST SUBSTANCE ABUSE 

DISORDER: EXAMPLE OF BAYDER 

SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARININ MADDE KULLANIM 

BOZUKLUĞU ĠLE MÜCADELEDE SUNDUĞU HĠZMETLER: BAYDER 

ÖRNEĞĠ 

Sinem ARSLANKOÇ
1
 

Abstract 

Substance abuse which exists the process of history and especially common in contemporary societies 

influence people‟s health negatively. Substance abuse leads to some critical problems in the 

individuals life. That is why the substance use disorder is a public health problem and all resources 

should be provided to solve the problem. Non-governmental organizations are one of the resources 

that exist within the social structure. The non-governmental organizations provide vital services to 

fight against substance abuse also they have protective and preventive services. The aim of the article 

is to explain BAYDER‟s substance addiction services and its comparison with other non-governmental 

organizations. In-depth interview technique that is a qualitative method was preferred for the study. In 

the scope of this method, the interview form consisting of open-ended questions is directed to 

participants. The participants are members of the profession who work at BAYDER and consultants of 

the association. The data of this study are obtained by using a semi-structured interview method. 

Interviews of the participants are recorded by the researchers private cell phone to guarantee the data 

of the research. The records are analyzed by descriptive methods and it is showed in the research 

paper. 

Keywords: Addiction, Non-governmental organizations, Substance use disorder 

Özet 

Tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan ancak özellikle günümüz toplumlarında sıklıkla karşılaşılan 

madde kullanım bozukluğu ve bu durumun getirmiş olduğu sonuçlar insan sağlığını olumsuz yönde 

etkileyen bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle madde kullanım bozukluğu bir halk 

sağlığı sorunu olmaktadır ve bu sorunun giderilmesi için var olan tüm kaynakların harekete 

geçirilmesi gerekmektedir. Toplumsal yapı içerisinde var olan kaynaklardan birini ise sivil toplum 

kuruluşları oluşturmaktadır. Sivil toplum kuruluşları bağımlılıkla mücadele noktasında özellikle tedavi 

edici hizmetler kadar koruyucu ve önleyici hizmetleri de sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı bir sivil 

toplum kuruluşu olan BAYDER‟in bağımlılıkla mücadele konusunda danışanlarına sunmuş olduğu 

hizmetlerin neler olduğunu ve bu nokta da diğer sivil toplum kuruluşlarından herhangi bir farkı olup 

olmadığını ortaya koymaktadır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 

derinlemesine görüşme tekniği tercih edilmektedir. Bu teknik çerçevesinde ise katılımcılara açık uçlu 

sorulardan oluşan görüşme formu yönlendirilmektedir. Katılımcılar ise İstanbul il merkezinde yer 

alan Bağcılar ilçesindeki BAYDER‟de çalışan meslek elemanlarından ve dernekten hizmet alan 

danışanlardan oluşturulmaktadır. Araştırmada veriler yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği 

                                                           
1
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kullanılarak elde edilmektedir. Verilerin daha sağlıklı toplanabilmesi için yapılan görüşmeler 

araştırmacının kişisel cep telefonu ile kayıt altına alınmaktadır.  Elde edilen kayıtlar ise betimsel 

analiz yönetimi ile analiz edilmekte ve çalışmaya eklenmektedir. 

 

1. GĠRĠġ 

1.1.Madde Kullanım Bozukluğu 

Tarihsel süreç içerisinde birey hem fiziksel hem de psikolojik olarak bir yalnızlık dönemine 

girmeye baĢlamaktadır. Özellikle topluma kendini kabul ettirmekte zorlanan bu nedenle de 

kaygı düzeyi artan birey farklı arayıĢlara girmekte ve kendisini bağımlı yapabilecek 

maddelere yönelmektedir (Ögel, 2001: 101, Kaynak: Erbay, Oğuz, Yıldırım ve Fırat, 2016p. 

598). Tüm bu geliĢmeler sonucunda ise günümüzde „madde bağımlılığı, maddenin kötüye 

kullanımı, madde kullanım bozukluğu‟ vb. olarak tanımlanan bir kavram ortaya çıkmaktadır.  

Madde kullanım bozukluğu; bireyin klinik olarak anlamlı seviyede sorun yaratacak veya 

iĢlevselliği bozacak ve bazı davranıĢlara yol açacak düzeyde sık sık madde kullanması olarak 

tanımlanabilmektedir. Kafein hariç diğer tüm maddeler için geçerli olan bu bozukluk tedavi 

amaçlı kullanılan ilaçlar da olduğu gibi istem dıĢı da geliĢebilmektedir (Morrison, 2016: 393). 

Bir baĢka tanıma göre madde kullanım bozukluğu; kullanılan herhangi bir maddenin bireyin 

vücut iĢlevselliğini olumsuz yönde etkilemesi ve buna rağmen bireyin madde kullanımına 

devam etmesi olarak tanımlanabilmektedir. Bağımlı olan birey madde kullanımını bıraktığı 

takdir de yoksunluk belirtilerine sahip olmakta ve bu da kullanılan maddenin miktarının ve 

sıklığının arttırılmasına neden olmaktadır (http://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/madde-

bagimliligi, EriĢim Tarihi: 26.09.2018).  

 

1.2.Madde Kullanım Bozukluğunun Nedenleri 

Madde kullanım bozukluğu tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bireyleri ve 

toplumu tehdit eden bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Var olan bu sorunun 

çözümlenebilmesi için öncelikle temelinde yatan etkenlerin neler olduğunu bilmek 

gerekmektedir.  

Ġlgili literatüre bakıldığında madde kullanım bozukluğunun altında yatan birçok etkenin yer 

aldığı görülmektedir. Bu bozukluğun ortaya çıkmasında daha çok merak, olumsuz aile 

yaĢantısı, arkadaĢ çevresi, bireyin kendi içerisinde yaĢadığı çatıĢmalar gibi bireysel etkenler 

neden olarak gösterilebileceği gibi sosyo-kültürel faktörlerinde etken olabileceğini 

unutmamak gerekmektedir (Tekalan,2012: 32, Kaynak: Çetin, 2013p. 21). 

Genel olarak bakıldığında madde kullanım bozukluğunun ortaya çıkmasında dört temel 

etkenin yer aldığı görülmektedir:  

 

1.2.1. Maddenin (Farmokolojik ve Fiziksel) Özellikleri 

Bireyin bağımlılık yapıcı madde kullanımı sonucunda sahte iyi oluĢ halinin ortaya çıkması 

kullanılan maddenin bağımlılık yapıcı etkisini ortaya çıkarmaktadır. Bireyler tarafından 

kullanılan maddeler yapıları gereği kimyasal özelliklere sahip olmakta ve kullanım miktarının 

http://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/madde-bagimliligi
http://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/madde-bagimliligi
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artmasıyla birlikte de bağımlılık düzeyleri artmaktadır (YaĢar, 2012: 24, Kaynak: Çetin, 

2013p. 21). 

Madde kullanım bozukluğuna sebep olan maddeler yapıları itibariyle merkezi sinir sisteminin 

reseptör hücrelerine bağlanmakta ve bağımlılığı oluĢturmaktadır. Özellikle tedavi amaçlı 

kullanılan ilaçlar kötüye kullanıldığı takdirde bağımlılık meydana gelmektedir. Bireyin 

bağımlılık yapıcı maddeyi bırakması halinde ise yoksunluk belirtileri ortaya çıkmakta bu 

durum da madde kullanımına devam edilmesine ve hatta kullanılan dozun arttırılmasına sebep 

olmaktadır (www.saglikbilgisi.com, 10.06.2012, Kaynak: Çetin, 2013p. 21). Yukarı da 

bahsedilen tüm etkenler bireyde madde kullanım bozukluğunun ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır.  

 

1.2.2. KiĢisel (KiĢilik ve Genetik) Özellikler 

Madde kullanım bozukluğunun ortaya çıkmasında etkili olan belli bir kiĢilik tipi olmamakla 

beraber her birey bağımlılık riski ile karĢı karĢıya kalabilmektedir. Madde kullanım 

bozukluğu bireyin bir ihtiyacı sonu ortaya çıkmakta olup bireyin kiĢiliğiyle yakından alakadar 

olmaktadır (Özaydın, 1984, Kaynak: Çetin, 2013p. 22). Bozukluğun ortaya çıkmasında etkili 

olan kiĢisel özelliklerin baĢında ise kiĢilik bozuklukları gelmektedir. Belli kiĢilik 

bozukluklarına (anti-sosyal, borderline, histionik vb.) sahip olan bireylerde öfke, saldırganlık, 

kendini değersiz hissetme gibi durumlar daha fazla yaĢanmakta ve bu da bireylerin maddeye 

yönelmelerine neden olmaktadır (Beyazyürek ve ġatır, 2000: 51, Kaynak: Kahraman, 2017p. 

32). 

Bağımlı olan bireylerin kiĢilik yapılarına bakıldığında genellikle özgüvensiz, kendini değersiz 

hisseden, eksik yanları olan, kolay yalan söyleyebilen, sabırsız ve güvensiz bireyler olduğu 

görülmektedir (Köknel,1982:308, Kaynak: Çetin, 2013p.22).  

Bağımlılığın geliĢmesinde etkili olan bir diğer kiĢisel faktör ise genetik özelliklerdir. Ġkizler 

ve evlatlık olan bireylerle yapılan araĢtırmalarda madde kulanım bozukluğunun ortaya 

çıkmasında kalıtımsal faktörlerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Tek yumurta ikizi 

olan bireylerin birinde bağımlı davranıĢı varsa diğer bireyin %78-80 oranında bağımlı olma 

ihtimali bulunmaktadır (Beyazyürek ve ġatır, 2000: 51, Kaynak: Kahraman, 2017p. 33). 

 

1.2.3. Ailevi Özellikler 

Bireyler için epeyce önemli bir yer olan aile toplumun en küçük yapısını oluĢturmaktadır. Bu 

yapı yaĢam tarzı gereği sağlıklı bireyler yetiĢtirebileceği gibi madde kullanım bozukluğuna 

sahip olan sağlıksız bireyler de yetiĢtirebilmektedir.  

Bireyler içinde büyüdükleri ailenin sosyal yapısından etkilenmektedir. Ailenin bir bütün veya 

dağınık olması, ebeveynlerden birinin ölmüĢ olması, sosyo-ekonomik durumu, kültürel 

düzeyi, çocuğa karĢı tepkisi, disiplin anlayıĢı gibi birçok faktör bireyin duygusal geliĢimde 

oldukça önemli olmaktadır (Ergenç ve Yıldırım, 2007: 20-21). Bireyin sevgisiz, sorumsuz, 

baskıcı, ilgisiz veya iletiĢim problemi olan bir ailede büyümesi maddeye yönelmesine neden 

olmakta ve var olan olumsuz koĢulların daha da kötüye gitmesine sebep vermektedir. 
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1.2.4. Çevresel Etkenler (Sosyal Çevre, EtkileĢimler ve ArkadaĢ Çevresi) 

Madde kullanım bozukluğuna sebep olan çevresel etkenler denildiğinde bireyin içinde 

bulunduğu sosyal çevresi, arkadaĢ grubu gibi faktörler etkili olmakla birlikte bağımlılık yapan 

maddeye ulaĢma kolaylığı, maddenin yaygınlığı ve maddenin temin edilmesi gibi faktörler de 

akla gelmektedir (Tekalan, 2012: 32, Kaynak: Çetin, 2013p.23). Tüm bunların yanı sıra 

toplumda meydana gelen düzensizlikler, yoksulluk, iĢsizlik, ruhsal hastalıklar, aĢırı 

nüfuslanma ve göçler gibi faktörler de bağımlılığın ortaya çıkmasında etkili olmaktadır 

(Çetin, 2013: 23). 

Özellikle ergen bireyler için önemli olan akran iliĢkileri ergen olan bireyin madde kullanmaya 

baĢlamasına neden olmaktadır. Maddeyi merak eden ve akranlarından baskı gören ergen birey 

direnç gösterememekte ve „bir kereden bir Ģey olmaz‟ veya „ben bağımlı olmam‟ 

düĢüncesiyle maddeye yönelmektedir (BaĢkurt, 2003: 88-92). 

Madde kullanım bozukluğuna sebep olan çevresel faktörlerden bir diğeri ise bireyin ikamet 

ettiği yer olmaktadır. Çünkü bireyin maddenin kullanılmadığı bir yerde bağımlı olmasından 

söz etmek pek de mümkün olmamaktadır. Özellikle madde kullanımın yaygın olduğu çevrede 

yaĢıyor olmak birey için bir risk oluĢturmakta ve bağımlı olma ihtimalini artmaktadır. Hele ki 

maddeye ulaĢımın çok kolay olduğu çevrelerde bireyler çok daha fazla bağımlı olabilmektedir 

(Ögel, 2010: 25, Kaynak: Kahraman, 2017p. 37). 

 

1.3.Madde Kullanım Bozukluğunun Tedavisi 

Bağımlılık bir beyin hastalığı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bağımlılık yapıcı potansiyele 

sahip olan maddelerin ortak özellikleri arasında beyni etkilemeleri ve alımları pekiĢtirici bir 

özelliğe sahip olmaları yer almaktadır. Bu nedenden dolayı bağımlı olan birey bağımlılığın 

olumsuz sonuçlarını yaĢamasına rağmen madde kullanmaya devam etmektedir (Uğurlu, Balcı 

ġengül, ġengül, 2012: 38). 

Bağımlılığın tedavisi konusunda biyolojik, psiko-sosyal ve çevresel faktörlerin yer aldığı 

sosyal ve davranıĢsal yaklaĢımların uzun yıllar boyunca kullanıldığı görülmektedir. Ancak 

yirminci yüzyılın sonlarına doğru madde kullanım bozukluğunun oluĢmasına ve devam 

etmesine neden olan nörobiyolojik süreçlerin anlaĢılmaya baĢlanmasıyla birlikte farmakolojik 

tedavi süreçleri de artmaya baĢlamaktadır. Son yılardan itibaren madde kullanım 

bozukluğunun tedavisinde naltrekson, akamprosat, metadon ve buprenorfin gibi ilaçların 

kullanılmaya baĢlandığı görülmektedir (Uğurlu, Balcı ġengül, ġengül, 2012: 38). 

Madde kullanım bozukluğunun tedavi sürecinde birçok yöntem yer almaktadır. Madde 

kullanım bozukluğu bireyde biyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel anlamda farklı birçok 

sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bireylerde görülen sorunlar değiĢkenlik 

gösterdiğinden dolayı en iyi tedavi yönetimi belirlenirken bireysel gereksinimlerin göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir (Ögel, 2010: 3).  
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Yukarıda bahsedilen tıbbı tedaviye ek olarak madde kullanım bozukluğunun tedavisinde 

kullanılan temel yöntemlerin baĢında psikoterapi gelmektedir. Genel anlamda psikoterapi 

danıĢman ile danıĢan arasında geçen ve danıĢanın var olan probleminin değiĢtirmek veya 

ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan iletiĢime denmektedir. Madde kullanım bozukluğunun 

tedavi sürecinde psikoterapi yalnızca ara sıra baĢvurulan bir yöntem değil tedavi sürecini 

sürekli olarak kapsayan bir tedavi yöntemi olmaktadır (Ögel, 2010: 9). 

Sonuç itibariyle bireyin tedavi sürecine tıbbi olarak baĢlanmalı ve daha sonra bu sürece 

psikososyal tedavi yöntemleri de ilave edilmelidir.  

 

1.4. Stk‟larda Bağımlılıkla Mücadele 

Madde kullanım bozukluğu önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Dolayısıyla sorunun çözümüne yardımcı olabilecek tüm kaynakların hızlı bir Ģekilde harekete 

geçirilmesi gerekmektedir. Bu kaynaklardan birini ise sivil toplum kuruluĢları oluĢturmaktadır 

(Yıldız, 2018: 27).  Sivil toplum kuruluĢları; gönüllü olarak bir araya gelmiĢ bireylerden 

oluĢan,  üyeleri devlet dıĢı faaliyetlerde bulunan ve bu faaliyetler aracılığıyla devlet 

kurumlarına baskı uygulayarak kendi varlıklarını koruyan kurumlar olmaktadır (Keane, 1994, 

Kaynak: Özan, Polat, ġener, 2015p. 60). Sivil toplum kuruluĢları özel bir alana yönelik 

faaliyet göstermektedir (Tunç: 130). Faaliyet gösterdikleri bu özel alanlardan birini ise madde 

kullanım bozukluğu oluĢturmaktadır.  

Madde kullanım bozukluğunun ortadan kaldırılması için birçok kurum ve kuruluĢun ortak 

hareket etmesi gerekmektedir. Çünkü bağımlılık aynı zamanda bir güvenlik sorununu ortaya 

çıkarmakta ve dolayısıyla güvenlik güçlerini, sağlık kurumlarını ve sosyal sorunlara neden 

olduğu için yerel yönetimler baĢta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluĢlarını ve diğer kamu 

kurumları ilgilendirmektedir (Sezik, 2017: 57). 

Madde kullanım bozukluğu ile mücadele kapsamında Türkiye‟de yerel yönetimler bazında il 

ve ilçe belediyelerine bağlı psikososyal destek merkezlerinin hizmet vermeye baĢladığı 

görülmektedir. Ayrıca yatılı tedavi merkezlerinin de yer almaktadır. Ancak Ģunu unutmamak 

gerekir ki yatılı tedavi merkezleri tıbbı tedaviyi içermemektedir. Herhangi bir birey yerel 

yönetimlere tedavi için baĢvurduğunda öncelikle AMATEM‟e yönlendirilmekte ve burada 

tedavisi tamamlandıktan sonra ise psikososyal destek süreci verilmeye baĢlanmaktadır. Ayrıca 

bağımlı olan bireye ilaç yazma yetkisinin yalnızca AMATEM ruhsatlı hastanelerde olduğu 

görülmektedir (Yıldız, 2018: 29). 

Bağımlılıkla mücadele de ilk aĢama olan koruyucu ve önleyici hizmetler, bağımlılığa karĢı 

halkı bilinçlendirme, eğitim ve seminerler verme Ģeklinde sunulabilmekte olup bu konuda 

aktif olan birçok kurum ve kuruluĢun yanı sıra sivil toplum örgütleri de yer almaktadır. 

Ülkemizde her türlü bağımlılıkla mücadele kapsamında ise bu sivil toplum kuruluĢlarının 

sayısı giderek artmaktadır. Ayrıca; Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı, Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Adalet 

Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi bakanlıkların yanı sıra YeĢilay, AMATEM, 
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ÇAMATEM, BAYDER, Sigarayla SavaĢanlar Derneği gibi sivil toplum kuruluĢları da sıkı bir 

çalıĢma içerisine girmektedir (Sezik, 2017: 57). 

 

1.5. Bağımlılıkla Mücadelede „Bağımsız YaĢam Derneği‟ 

Bağımsız YaĢam Derneği, madde kullanım bozukluğunun çok düĢük yaĢlardan itibaren 

baĢladığı ve madde kullanan bireylerin sayılarının her geçen gün arttığı ülkemizde „bu konuda 

ne yapabiliriz‟ sorusuna cevap almak üzere 23 duyarlı ve hayırsever; akademisyen, iĢ adamı, 

iĢ kadını, sanatçı ve yöneticinin bir araya gelerek Prof. Dr. Mustafa Kemal Özsoy 

baĢkanlığında Ġstanbul Suffa Vakfının himayesinde 27.12.2013 Cuma günü kurulmaktadır.  

BAYDER madde kullanım bozukluğuna yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler ile 

rehabilitasyon hizmetlerini sunmak, bağımlı olan bireylere maddi ve manevi yardımlar 

sunarak onların topluma kazandırılmasını sağlamak, bağımlılık konusunda milli politikalar 

üretmeye yardımcı olmak, bu konuda uzman olan kiĢi ve kurumlarla iĢbirliği yapmak, ihtiyaç 

duyulan eğitim, rehberlik, danıĢmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve terapi hizmetlerini sunmak 

gibi amaçları gerçekleĢtirmeye çalıĢmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda kurumda genel 

koordinatör, psikolog, değerler eğitmeni, ilahiyatçı, hizmet elemanı, sekreterya, bağımlılık 

danıĢmanı (eski kullanıcılar dâhil) görev yapmaktadır (www.bayder.com.tr, EriĢim 

tarihi:12.10.2018). 

 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Amaç 

Bu araĢtırmanın amacı bir sivil toplum kuruluĢu olan BAYDER‟in bağımlılıkla mücadele 

konusunda danıĢanlarına sunmuĢ olduğu hizmetlerin neler olduğunu ve bu nokta da diğer sivil 

toplum kuruluĢlarından herhangi bir farkı olup olmadığını ortaya koymaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda nitel araĢtırma yöntemlerinden biri olan derinlemesine görüĢme tekniği 

kullanılmaktır. Derinlemesine görüĢme tekniklerinden ise daha uygun ve esnek olduğu 

düĢünüldüğü için yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği kullanılmaktadır. 

 

2.1. AraĢtırmanın Modeli 

Yapılan bu araĢtırma da nitel araĢtırma yöntemlerinden biri olan derinlemesine görüĢme 

tekniği kullanılmaktadır. Bu teknik aynı zaman „derin‟ olarak da adlandırılmaktadır. Bu 

teknik ile araĢtırmaya katılan bireylerin düĢünce dünyaları ortaya konmakta ve olaylara 

bireylerin bakıĢ açısından bakılmaya çalıĢılmaktadır (MEB, 2012: 4-5).  

Derinlemesine görüĢme tekniği ile veri toplama ise kendi arasında üçe ayrılmaktadır. Bunlar: 

yapılandırılmıĢ, yarı yapılandırılmıĢ ve yapılandırılmamıĢ görüĢmeler olmaktadır. 

YapılandırılmıĢ görüĢme tekniğinde araĢtırmacı neler soracağını ve hangi verilerin 

toplanacağını önceden belirlemektedir. Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme de yapılandırılmıĢ 

görüĢmeye benzemekte ancak ondan daha esnek bir yapıya sahip olmaktadır. Bu görüĢme 

tekniğinde araĢtırmacı görüĢmenin gidiĢatına göre farklı yan ve alt sorular da sorabilmektedir. 

Son olarak yapılandırılmamıĢ görüĢme ise önceden belirlenen herhangi bir plan olmaksızın 
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görüĢmenin doğal akıĢıyla gerçekleĢtiği bir görüĢme tekniği olmaktadır 

(http://oguzcetin.gen.tr/nitel-bir-arastirma-teknigi-gorusme.html, EriĢim Tarihi: 

26.09.2018).YapmıĢ olduğum çalıĢmada yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniğinin daha esnek 

ve uygun olacağını düĢünmekte ve bu tekniği kullanmaktayım.  

 

2.2. Katılımcılar 

AraĢtırma verileri Ġstanbul il merkezinde yer alan Bağcılar ilçesindeki „Bağımsız YaĢam 

Derneği‟nde çalıĢan meslek elemanlarından alınmaktadır. Katılımcılar iki kiĢi olup X ve Y 

Bey olarak adlandırılmaktadır. 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Verilerin toplanması için uygulanan görüĢme formunda derneğin kuruluĢ öyküsünün, misyon 

ve vizyonunun,  yönetim kurulunun, bağımlı bireylere yönelik verilen hizmetlerin ve 

hizmetleri verme sırasında yaĢanılan sorunların neler olduğunu öğrenmeye yönelik açık uçlu 

sorulardan oluĢan görüĢme formu oluĢturulmaktadır. Bu görüĢme formunda katılımcıların 

cinsiyet, yaĢ ve eğitim bilgilerini içeren sorular da yer almaktadır. Belirlenin bu soruların yanı 

sıra görüĢmenin gidiĢatına uygun olan sorular da katılımcılara yöneltilmektedir. Daha sağlıklı 

bir sonuç alabilmek amacıyla yapılan görüĢmeler araĢtırmacının kiĢisel cep telefonu ile kayıt 

altına alınmaktadır. Kayıt altına alınan bu görüĢmeler ise araĢtırmacı tarafından dilenilmekte 

ve betimsel analiz yapılmaktadır. 

 

2.4. Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması aĢamasında ilk olarak Bağımsız YaĢam Derneğine telefon yoluyla 

ulaĢılmaktadır. Bu ilk telefon yoluyla görüĢme 25.09.2018 Salı günü gerçekleĢmektedir. 

Gerekli görüĢmeler yapıldıktan sonra dernek danıĢmanı X Bey‟den randevu alınmakta ve gün 

içerisinde derneğe gidilerek görüĢme gerçekleĢtirilmektedir. Yapılan bu görüĢme de dernek 

danıĢmanı ile tanıĢılmakta ve araĢtırma da neler yapılacağı ve kendilerinden nasıl bir yardım 

beklenildiği iletilmektedir. Verilerin toplanması aĢamasının ikinci kısmında 12.10.2018 Cuma 

günü ikinci görüĢme gerçekleĢtirilmektedir. GörüĢme öncesi kurumun genel koordinatörü Y 

Bey‟den telefon ile randevu alınmakta ve aynı gün içerisinde görüĢme gerçekleĢtirilmektedir. 

Verilerin toplanmasının son kısmında ise 01.12.2018 Cumartesi günü X Bey‟den randevu 

alınmakta ve görüĢme gerçekleĢtirilmektedir. 

 

2.5. Verilerin Analizi 

AraĢtırmada derinlemesine görüĢme yoluyla toplanan nitel veriler analiz aĢamasında veri 

analizi çeĢitlerinden “betimsel analiz” tekniğine tabi tutulmaktadır. Betimsel analiz, elde 

edilen verilerin özetlenmesini ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türü olmaktadır. 

Bu analiz türünde araĢtırmacı çalıĢmasında görüĢme yaptığı katılımcının sözlerine yer 

verebilmektedir.  Temel amacı ise elde edilen verilerin okuyucuya özetlemiĢ bir Ģekilde 

sunmaktır (Yıldırım ve ġimĢek, 2003, Kaynak: Özdemir, 2010p. 336). AraĢtırmada baĢta 

http://oguzcetin.gen.tr/nitel-bir-arastirma-teknigi-gorusme.html
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danıĢanların olmak üzere tüm katılımcıların kimliklerini korumak amacıyla her bir katılımcıya 

takma bir ad verilmektedir. 

 

3. BULGULAR 

Yapılan görüĢme sonrasında elde edilen veriler betimsel analiz yöntemine tabi tutulmakta ve 

yazıya geçirilmektedir. Bazı verilerin analiz aĢamasında ise anlatımı daha canlı tutmak 

amacıyla katılımcının konuĢmalarına doğrudan veya dolaylı olarak yer verilmektedir. 

Öncelikle yarı-yapılandırılmıĢ görüĢme formunun ilk sorusu olan BAYDER‟in tarihsel süreci 

ve kuruluĢ aĢamasının ne olduğuna bakacak olursak; BAYDER; madde kullanım 

bozukluğunun çok düĢük yaĢlardan itibaren baĢladığı ve madde kullanan bireylerin sayılarının 

her geçen gün arttığı ülkemizde „bu konuda ne yapabiliriz‟ sorusuna cevap almak üzere 23 

duyarlı ve hayırsever; akademisyen, iĢ adamı, iĢ kadını, sanatçı ve yöneticinin bir araya 

gelerek Prof. Dr. Mustafa Kemal Özsoy baĢkanlığında Ġstanbul Suffa Vakfının himayesinde 

27.12.2013 Cuma günü kurulduğu bilgisi elde edilmektedir. BAYDER‟in yönetim kuruluna 

bakıldığında ise bir adet yönetim kurulu baĢkanı, iki adet yönetim kurulu baĢkan yardımcısı, 

bir sekreter, bir sayman, bir veznedar ve beĢ adette yönetim kurulu asil üyesinin olduğu 

görülmektedir. Ayrıca BAYDER‟in kuruluĢ amacının madde kullanım bozukluğuna yönelik 

koruyucu ve önleyici hizmetler ile rehabilitasyon hizmetlerini sunmak, bağımlı olan bireylere 

maddi ve manevi yardımlar sunarak onların topluma kazandırılmasını sağlamak, bağımlılık 

konusunda milli politikalar üretmeye yardımcı olmak, bu konuda uzman olan kiĢi ve 

kurumlarla iĢbirliği yapmak, ihtiyaç duyulan eğitim, rehberlik, danıĢmanlık, tedavi, 

rehabilitasyon ve terapi hizmetlerini sunmak olduğu elde edilmektedir. BAYDER‟in 

kuruluĢundan itibaren kurumda aktif rol alan katılımcı Y Bey‟e BAYDER‟in kuruluĢ amacı 

nedir diye sorulduğunda kendisinden Ģu cevabın elde edildiği görülmektedir:  

„…Kurumun amacı Türkiye‟de özellikle gençlerimizin düşmüş olduğu tehlikeli durumlardan 

kurtarabilmek ya da düşecekleri tehlikeli ortamlara düşmeden engellemektir. Bağımlılık hem 

önleyici hem de rehabilite edici bir çalışma her iki alanda da hizmet ediyoruz. Tabi 

rehabilitasyonun bir amacı da önleyici bir çalışmadır aslında hali hazırdaki bağımlı olan 

hastaların iyileşmesi yeni hasta adaylarının bağımlı olmasını önleyici oluyor aslında çünkü 

bulaşıcı bir hastalık gibi.‟ 

Katılımcı Y Bey ile yapılan görüĢmede yapılacak baĢvuru sürecinde danıĢanların ilk olarak 

telefon yoluyla randevu aldıkları daha sonra görüĢmeye gelen danıĢanların sekreter tarafından 

verilen kiĢisel kayıt formlarını doldurdukları ve ilk müracaatın son aĢamasında ise kurum 

psikoloğu tarafından görüĢmeye geçildiği bilgisi elde edilmektedir. Ayrıca danıĢanların 

kuruma çeĢitli web siteleri üzerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaĢtıkları 

görülmektedir. BAYDER‟in Türkiye‟de Bağımlılıkla Mücadele Platformu üyesi olduğu bu 

platformda birçok sivil toplum kuruluĢunun yer aldığı ve buralardan da birçok danıĢanın 

kendilerine müracaat ettikleri yapılan görüĢme sonrasında elde edilmektedir. Ek olarak 

kurumun Ġl UyuĢturucuyla Mücadele Koordinasyon Kurulu üyesi olduğu ve valilik 

bünyesinde buradan da danıĢanların geldiği bilgisi edinilmektedir. Son olarak kurumun 
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hizmet verdiği ve iyileĢtirdiği danıĢanlarının yönlendirmesiyle de birçok kiĢinin kuruma 

baĢvurduğu görülmektedir. 

Yapılan görüĢmede ayrıca BAYDER‟ e baĢvuru sürecinde yaĢ skalasına dikkat edildiği 

öğrenilmektedir. 18 yaĢının altındaki bireyleri programlara dâhil etmedikleri belirtilmektedir. 

Bu konuda Y Bey Ģunları söylemektedir: 

„…Şuan da kurumuzda 56 yaşında da 18 yaşında da danışanımız var. 18 yaşının altındakiler 

kuruma yatılı olarak kabul etmiyoruz. Çünkü o kadar programa yaşları ve duyguları 

itibariyle hazır olacak bir yaşta değiller.‟ 

Kurum gözlemleri sırasında kurumda bağımlı olan bir kadına rastlanılmadığı görülmekte ve 

bu durum Y Bey‟e yöneltilmektedir.  Y Bey ise durumu Ģu Ģekilde açıklamaktadır: 

„…Aslında çok fazla bağımlı kadın var. Ancak dışarıya çok fazla çıkartılan bir durum değil. 

Daha çok gizli saklı yürütülüyor ve tedavileri de gizli bir şekilde yapılıyor. Kurumuza madde 

bağımlısı olan kadın gelmemiştir ama telefon veya mail ile danışmanlık hizmeti verilmiştir. 

Kadın için bağımlılık daha tehlikeli bir alan ve ciddi sorunlar yaşanabilir. Bazen bu sorunlar 

dönülmesi imkânsız hale gelebilir. Maddeden dolayı değil kadının yaşantısından dolayı. Ben 

bağımlı olan kadınlara çözüm yöntemi olarak İstanbul‟u terk etmelerini söylüyorum. Ayrıca 

kadın bağımlılara danışmanlık hizmeti veriyoruz ancak buradaki programlara dâhil 

etmiyoruz. Çünkü maddeyi bırakan bireylerde ciddi bir cinsel istek başlıyor. Bu sefer bu 

sorun olarak ortaya çıkıyor. Farklı cinslerin bir arada olması her iki taraf için de bir risk 

teşkil ediyor.  Birey cinsel isteğini bastırmak için tekrardan maddeye yönelebiliyor ve bu bir 

kısır döngü olarak devam ediyor.‟ 

ÇalıĢmanın temel amacını oluĢturan kısımlardan ilki BAYDER‟in bir sivil toplum kuruluĢu 

olarak bağımlılıkla mücadele konusundan kendisine baĢvuran danıĢanlarına ne gibi hizmetler 

sunduklarını ortaya koymaktır. Bu soruya yönelik olarak Y Bey ile yapılan görüĢmede kendisi 

kurum içerisinde bağımlı bireylere yönelik sosyal faaliyetlerin, manevi çalıĢmaların, 

danıĢmanlık, terapi ve istihdam çalıĢmalarının yer aldığını belirtmektedir. Ayrıca danıĢanlara 

yönelik sosyal uyum çalıĢmalarına da yer verildiğini ifade etmektedir. Bu açıklama 

kapsamında Y Bey iĢe yerleĢtirdikleri danıĢanların olduğunu ayrıca iĢ ve aile hayatına uyum 

sürecine yönelik gerekli çalıĢmaları da yaptıklarını belirtmektedir. Ġstihdam sürecinde kurum 

referansıyla danıĢanlara özel iĢler buldukları bu iĢ yerleriyle konuĢup danıĢanın durumu 

hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı bilgisi elde edilmektedir. Bir diğer katılımcı olan X Bey 

ise sosyal uyum çalıĢmalarıyla ilgili Ģunları belirtmektedir:  

„…Bizim sürecimizin komplesi sosyal uyum odaklı bir süreç. Metro ile yolculuk yapan, 

kafelerde oturup kahve içen yani toplumda izole edip iyileştirme diye bir mantığı zaten kabul 

etmiyoruz. Bu çocuklar uzaydan gelmedi, bu toplumun içerisinde bozuldu bunlar.‟ 

Kurumun danıĢanlarına sunmuĢ olduğu hizmetlerin neler olduğunu belirlemek amacıyla X 

Bey ile yapılan bir diğer görüĢmede ise kurum olarak danıĢanlarına komplike bir iĢlem 

uyguladıklarını ifade etmektedir. Tedavi kapsamında detoksifikasyon olarak adlandırılan bir 

süreç uyguladıkları ve bu sürecin ise ilk olarak detoks aĢamasıyla baĢladığı bilgisi elde 

edilmektedir. Detoks sürecinden sonra ise zihinsel iyileĢtirme, ruhsal iyileĢtirme, duygusal 
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iyileĢtirme, psikolojik iyileĢtirme, sosyal uyum ve istihdam Ģeklinde süreçlerin sıralı bir 

Ģekilde devam ettiği görülmektedir. Tüm bu tedavi süreci içerisinde kurum olarak bireyi bir 

bütün olarak ele aldıkları sadece tek bir yöne odaklanmadıkları X Bey tarafından ifade 

edilmektedir. Konuyla ilgili olarak X Bey sözlerine Ģu Ģekilde devam etmektedir: 

„…Buradan çıkan birey kendine bir sürü artı değerler katmış olarak çıkıyor. Yani sadece 

uyuşturucular hayatından çıkmış değil toplum tarafından kabul edilen, kendi sorumluluklarını 

kendi alabilen, sorunları çözebilen, kriz anında çözüm bulan bireyler çıkıyor aslında.‟ 

BAYDER tarafından danıĢanlara verilen bir diğer önemli hizmetlerin baĢında ise „samba‟, 

„ayık yaĢam‟ ve  „on iki basamaklı tedavi yönetimi‟ gelmektedir. Samba eğitimi sigara, alkol 

ve madde bağımlılığı hakkında fizyolojik özelliklerden bahseden bir eğitim olarak yer 

almaktadır. Ayrıca bu eğitim içerisinde iletiĢim ile alakalı birtakım bilgilerinde yer aldığı 

görülmektedir. Örneğin bağımlı bireylerin nasıl davranacağı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

Yapılan görüĢmede kurum içerisinde asıl uygulanan tedavi programının ayık yaĢam ve on iki 

basamaklı tedavi yönetimi olduğu bilgisi edinilmektedir. GörüĢme sırasında X Bey ayık 

yaĢam programının otuz üç ayrı konudan oluĢtuğunu, tüm bu konuların tek tek ele alındığını, 

toplantı öncesi danıĢanlara toplantıda ele alınacak konu hakkına gerekli materyallerin 

hazırlanıldığını ve kendisinin de toplantı lideri olarak toplantıyı yönettiğini ifade etmektedir. 

Ayık yaĢam programı çerçevesinde toplantı sırasında ele alınacak konunun tek tek danıĢanlar 

tarafından okunduğu ve bu konular üzerine yorumlamalar yapılarak kendi yaĢamları hakkında 

örnekler verildiği bilgisi edinilmektedir. Böylece danıĢanların bilinçaltında olan 

düĢüncelerinin ortaya çıktığı ve bireyi bağımlılığa götüren düĢüncelerin bilinç düzeyine 

ulaĢarak tedavi sürecinin gerçekleĢtirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir. Yapılan görüĢmede X 

Bey bu süreç ile alakalı Ģunları belirtmektedir: 

„…Bunu yapmak çok zor. Ama o grup dinamiğini yakaladığınız zaman adam orada on beş 

kişinin bilinçaltında yolculuk yapıyor ve bilinçle gidiliyor. Hipnoz yok, yarı bilinç yok direk. 

Konuşa konuşa hep beraber oradayız.‟ 

Ayık yaĢam programının bireyin on iki basamaklı tedavi programına geçmede bir ön süreç 

olduğu bilgisi edinilmiĢtir. Birey öncelikle ayık yaĢam programıyla kendini tanımakta, ne 

istediğini bilmekte ve daha sonra son süreç olan on iki basamaklı tedavi programına 

geçmektedir.  GörüĢmelerde on iki basamaklı tedavi programının kabul ile baĢlayıp mesajı 

iletmekle devam ettiği arada kalan tüm basamakların ise yüzleĢme basamağı olduğu, 

programın soru-cevap Ģeklinde ilerlediği, on iki basamağın ayrı ayrı sorularının olduğu ve tüm 

danıĢanların da bu soruları cevaplandırdığı bilgisi edinilmektedir. On iki basamaklı tedavi 

programının bağımlılıkla mücadele oldukça önemli olduğunu X Bey Ģu sözleriyle ifade 

etmektedir:  

„…Bu program öyle bir program ki gerçek özü yakalıyorsun. Bu programda eğer başarılı 

olursan hayatının her alanında başarılı oluyorsun. Yani savaşçı oluyorsun. Duygularına 

yenilen değil de duygularını yöneten insan oluyorsun aslında. 

Yukarıda bahsedilen tüm bu hizmetlere ek olarak BAYDER‟in BayrampaĢa ilçesinde bir adet 

yatılı merkezinin olduğu bilgisi edinilmiĢtir. GörüĢmeler sırasında her gelen danıĢanın hemen 
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yatılı merkeze kabul edilmediği öncelikle bireylerin ayaktan tedaviye baĢladığı ifade 

edilmektedir. Ayaktan tedavisi tamamlanan bireyler tedavi olma konusunda hala istekli ise ve 

grup içerisinde uyum gösteriyorsa yataklı tedavi merkezine kabul edilmektedir. Ayrıca 

BAYDER bünyesinde bir değerler eğitmenin aktif rol aldığı, danıĢanlarının manevi 

ihtiyaçlarını karĢılamaya çalıĢtığı ve onlara manevi bir yol göstererek tedavi süreçlerini 

kolaylaĢtırdığı elde edilen bir diğer veri olmaktadır. 

Yapılan görüĢmede BAYDER‟in danıĢanlarına sundukları hizmetlerde herhangi bir ücret 

talep etmedikleri, gelir kaynaklarının ilk olarak bağıĢlardan sağlandığı daha sonra ise proje 

fonlarından, kermeslerden ve ramazan yardımlarından elde edildikleri bilgisine 

ulaĢılmaktadır.  

GörüĢmede ele alınan diğer bir amaç ise kurum olarak BAYDER‟in kendinde gördüğü zayıf 

ve güçlü yönlerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Katılımcı Y Bey bağımlılıkla mücadele 

aĢamasında diğer kamu kurum ve kuruluĢlarıyla çalıĢamadıklarını, kolay bir bütünleĢme 

sağlayamadıklarını ve ayrıca ek tanıya sahip olan danıĢanların psikiyatrik takiplerini yapmada 

zorluk çektiklerini ifade etmekte ve bu durumları kurumun zayıf yönleri olarak 

tanımlamaktadır. Kurumun güçlü yönünün ise 7/24 hizmet vermesi olduğunu gece dahi 

insanların rahatlıkla kendilerine ulaĢıp dertlerini anlatabilecekleri olarak tanımladığı 

görülmektedir.  

Bağımlılık alanın oldukça zor bir alan olduğu ve hassas bir çalıĢmayı gerektirdiği 

düĢüncesinden istinaden BAYDER‟e öncelikle tedavi amacıyla gelen ve daha sonra gerekli 

eğitimleri alarak kurumda yaklaĢık 2 yıldır eğitimci olarak çalıĢan ex-user X Bey‟e proje 

kapsamında sizi en çok zorlayan tarafların neler olduğu ve bu zorluklarla nasıl baĢa 

çıkabildiği sorusu yöneltildiğinde kendisi bireysel olarak en çok duygularla yüzleĢme 

konusunda sorun yaĢadığını, bağımlı olan bireylerin geçmiĢlerinde sıkıĢıp kaldıklarını, onlarla 

sohbet ederken bedenen Ģimdiki zamanda olduklarını ancak ruhen geçmiĢte yaĢadıkları 

olaylara saplanıp kaldıklarını ifade etmektedir. Bağımlı olduğu dönemde kendisinin de en 

büyük probleminin bu olduğunu bir türlü Ģimdi zamanda gelemediğini belirtmektedir. X Bey 

ayrıca bu sorunun tüm bağımlı bireylerin hatta tüm toplumun ortak sorunu olduğunu 

bireylerin bir türlü „an‟da kalamadıklarını da ifade etmektedir. Bu zorluklarla nasıl baĢa 

çıkıldığı sorusuna ise ilk olarak bu duyguyu iyileĢtirmeye çalıĢtıklarını ve ayrıca bu 

duyguların altındaki düĢüncelere de odaklanarak onları iyileĢtirmeye çalıĢtıklarını cevabını 

vermektedir. X Bey bu baĢa çıkma yönteminde ise sadece tek bir kiĢi üzerinden bunu 

yapmadıklarını bunlara ek olarak kurum üzerinden toplum üzerinden veya sistem üzerinden 

de iyileĢtirmeler yaptıklarını ifade etmektedir. Yapılan görüĢme sırasında X Bey konuya 

yönelik kendisinden de yola çıkarak Ģöyle bir açıklama yapmaktadır: 

„…Alıyorum duyguyu artık bir süre sonra duyguyu bırak iyileştirmeyi duyguyu iyileştirmek 

demek gelen duygunun altındaki düşünceyi iyileştirmek demek aslında. Bir duygu geliyor 

artık altında iyileşmemiş düşünce var onu kodlamışsın bilinçaltına atmışsın duygu geldiğinde 

otomatikman o düşünce çalışıyor. Bunları fark ettim. Bunları fark ettikten sonra bu 

duyguların beni bu kadar zorlayacağını düşünmedim. Bakıyorum öfkemi düzeltebiliyorum, 
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hasedimi düzeltebiliyorum, kıskançlığımı düzeltebiliyorum, kinimi düzeltebiliyorum, 

düşmanlığımı düzeltebiliyorum. Bunları aslında irdeledikçe düzeltebiliyorum diyorum ya ben 

sadece bir kişi üzerinden düzeltmişim ya da bir kurum üzerinden düzeltmişim. Bu yanılgıları 

görüyorum. Öfkemi düzelttim diyorum ama bir bakıyorum başkası beni öfkelendirebiliyor. 

Aaa bir baktım demek ki bu böyle bir seferde iyileştirilebilecek bir şey değil. Ben sadece bir 

birey üzerinde olan duygumun düşüncesini iyileştirmişim. Sonra baktım bunu 

genişletebiliyorsun işte kurum üzerinden, toplum üzerinden, sistem üzerinden. Bir bakıyorum 

şimdi artık öfkelendiğimde bir sürü yöntemim olmuş… Bunları fark edip çalıştıktan sonra 

zorlandığım bir alan kalmadı aslında.‟ 

ÇalıĢmanın temel amacını oluĢturan kısımlardan biri ise BAYDER‟i diğer sivil toplum 

kuruluĢlarından ayıran özelliğin ne olduğunu sorusu yönetildiğinde katılımcı Y Bey soruyu Ģu 

Ģekilde cevaplamaktadır: 

„… Bizim birinci özelliğimiz hem psikolog hem ex-user hem değerler eğitmenleri bir ekip 

halinde çalışıyoruz. Yani sadece bu işin sağlık kısmıyla değil manevi kısmıyla da 

ilgileniyoruz. Her sivil toplum örgütünün de bu yok. Ya sadece manevi ya da sadece sağlık 

boyutuyla ilgileniyorlar. Hem psikolog hem de ilahiyatçı barındırmıyorlar. Biz de ikisi de var. 

Bir diğer farkımız ücretsiz olmak. Diğer bir farkımız ise en son çare olarak ilaç 

düşünmemizdir. Çok yollara bakarız. Yine de olmuyorsa sen bir hastaneye git deriz. Ayrıca 

profesyonel bir kadro ile çalışıyoruz. Buradaki herkesin işi bu ikinci bir işimiz yok. Her 

kurumda bu mevcut değil. Burada ayrıca danışanlara istihdam da sağlıyoruz. Mesela dün bir 

arkadaşımızı daha işe yerleştirdik. Biz tedavi olduktan sonra uygun görürsek istihdam 

ayağınız da sağlamaya çalışıyoruz. İstoç bu konuda bizim için bir nimet. Buradaki esnaf 

arkadaşlarla tanıştığımız için yardımcı olabiliyoruz. Yani biz bir bütün program halinde 

yürütüyoruz. Aile eğitimlerini de biz sunuyoruz. Mesela bunu diğer sivil toplum kuruluşları 

yapmıyor. Biz hem bağımlılarla hem de onların aileleriyle çalışıyoruz. Bizler ayrıca bir yıl 

ayık kalabilen bireylere dernek içerisinde görev ve sorumluluklar veriyoruz. X Bey, Z Bey 

buna örnektir.‟ 

Yukarıda bahsedilen soruya yönelik olarak X Bey, Y Bey‟in düĢüncelerini desteklemekle 

birlikte Ģu eklemeleri yapmaktadır:  

„…Diğer sivil toplum kuruluşları manevi temelli yaklaşsa bile direk namazı kıl, kuran oku, 

orucunu tut, hacca git, umreye git. Diğer kurumlarda çocuklar var arıyor beni abi ben 

umreye gidiyorum. Kaç ay oldu. İki ay. Ne yaptın işte ilmihal öğrendim, kuran öğrendim. Bir 

duyuyorum beş ay sonra patlamış. Zaten patlayacağını biliyorum. Sen bütün hayatında 

madde öngörülü bir hayat yaşamışsın. Yani terazinin hep sağ tarafına ağır basmışsın, sol 

tarafına biran da maneviyatı koydum mu patlıyor zaten. Burada bizim iki üç özelliğimiz var. 

Biz hem bilimsel hem akademik hem manevi hem de toplumun da düşündüğü bu düşünce 

kalıplarıyla yaklaşıyoruz. Yani sadece maneviyatı vermiyoruz. Diğer şekilde bu sadece kısa 

vadede bir yaklaşım olur bu insanlara kötülük olur. İşte bunu yapan kurum ve kuruluşlar 

farkında olmadığı için bir iki ay içmeyeni bir daha içmeyecek zannediyor.‟  
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BAYDER bugün Türkiye‟ de bağımlılık alanında aktif olarak çalıĢan kurumların baĢında yer 

almaktadır. 

 

4. SONUÇ  

Bireylerin yaĢamlarının herhangi bir döneminde sahip olduğu sorunlar nedeniyle hem fiziksel 

hem de psikolojik olarak yalnızlık dönemine girmeye baĢladığı görülmektedir. Mevcut 

sorunlarla baĢa çıkmayan ve yalnızlık süreci gittikçe uzayan bireyler bu durumun getirmiĢ 

olduğu olumsuzluklardan kurtulmak amacıyla farklı arayıĢlara girmekte ve kendisini bağımlı 

yapabilecek maddelere yönelmektedir. Bunun sonucunda ise geçmiĢten itibaren var olan 

ancak günümüz toplumlarında zaman içerisinde daha çok ön plana çıkan madde kullanım 

bozukluğu kavramı ortaya çıkmaktadır.   

Madde kullanım bozukluğu; bireyin klinik olarak anlamlı seviyede sorun yaratacak veya 

iĢlevselliği bozacak ve bazı davranıĢlara yol açacak düzeyde sık sık madde kullanması olarak 

tanımlanabilmektedir. Kafein hariç diğer tüm maddeler için geçerli olan bu bozukluk tedavi 

amaçlı kullanılan ilaçlar da olduğu gibi istem dıĢı da geliĢebilmektedir (Morrison, 2016: 393). 

DSM V‟e göre kiĢiye madde kullanım bozukluğu tanısı konulabilmesi için son 12 aylık süre 

içerisinde tanı kriterlerinden en az 2 tanesinin içinde bulunması gerekmektedir.  

Yapılan literatür çalıĢmasında bireyde madde kullanım bozukluğunun ortaya çıkmasında etkili 

olan bir çok faktörün olduğu görülmektedir. Örneğin; maddenin farmokolojik ve fiziksel 

özellikleri, bireyin kiĢisel ve genetik özellikleri, ailevi özellikler ve çevresel etkenler 

dediğimiz sosyal çevre, etkileĢim, akran çevresi bireyde madde kullanım bozukluğunun 

ortaya çıkmasında etkili olmaktadır.  

Günümüz toplumlarında madde kullanım bozukluğunun çok fazla yaygınlaĢması ve toplumun 

bu soruna yönelik çözümler araması nedeniyle birtakım tedavi yöntemleri geliĢtirilmektedir. 

Bu tedavi yöntemleri geliĢtirilirken ise bireyin biyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel özellikleri 

dikkate alınmakta ve birey bazlı bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Yapılan literatür 

çalıĢmasında madde kullanım bozukluğunun tedavi sürecinin tıbbı olarak baĢladığı ve daha 

sonra bu sürece psiko-sosyal tedavi yöntemlerinin ilave edildiği görülmektedir. Ayrıca tedavi 

sürecinde toplumun sahip olduğu tüm kaynaklar etkin bir Ģekilde kullanılmaktadır. Bu 

kaynaklardan önemli olan birisini ise sivil toplum kuruluĢları oluĢturmaktadır. Sivil toplum 

kuruluĢları; gönüllü olarak bir araya gelmiĢ bireylerden oluĢan,  üyeleri devlet dıĢı 

faaliyetlerde bulunan ve bu faaliyetler aracılığıyla devlet kurumlarına baskı uygulayarak 

kendi varlıklarını koruyan kurumlar olmaktadır (Keane, 1994, Kaynak: Özan, Polat, ġener, 

2015p. 60). Sivil toplum kuruluĢları özel bir alana yönelik faaliyet göstermektedir (Tunç: 

130). Faaliyet gösterdikleri bu özel alanlardan birini ise madde kullanım bozukluğu 

oluĢturmaktadır.  

Madde kullanım bozukluğu ile mücadele sürecinde aktif olarak yer alan ve çalıĢmanın özünü 

oluĢturan „Bağımsız YaĢam Derneği‟ bir sivil toplum kuruluĢu olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Bu dernek duyarlı birçok bireyin bir araya gelerek Prof. Dr. Mustafa Kemal Özsoy 

baĢkanlığında Ġstanbul Suffa Vakfının himayesinde 27.12.2013 Cuma günü kurulmaktadır. 
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Bağımlılıkla mücadele de koruyucu-önleyici-tedavi edici hizmetler sunan bu dernek 

kurulduğu tarihten itibaren bağımlılık alanında etkin rol oynamaktadır. Yapılan görüĢmeler 

neticesinde bir sivil toplum kuruluĢu olan BAYDER‟in bağımlılıkla mücadele kapsamında 

danıĢanlarına komplike bir iĢlem uyguladıkları öncelikle detoks süreciyle tedaviye 

baĢladıkları ve daha sonra zihinsel iyileĢme, ruhsal iyileĢme, psikolojik iyileĢtirme, sosyal 

uyum ve istihdam Ģeklinde devam ettiği görülmektedir. Tüm bu tedavi süreçlerine 

bakıldığında kurumun danıĢanı bir bütün olarak ele aldığı tek bir notaya odaklanmadığı 

düĢünülmektedir. Yapılan gözlemler neticesinde kurumun tedavi yöntemlerinden biri olan 

sosyal uyum sürecine çok fazla dikkat edildiği görülmektedir. Özellikle danıĢanların topluma 

yeniden kazanılması noktasında kurum büyük çaba sarf etmektedir. DanıĢanları toplumdan 

izole etmek yerine, metro ile yolculuk yapan, kafelere giderek eğlenceli vakit geçiren 

danıĢanlar haline getirmektedir. GörüĢmelerde dikkat çeken bir diğer konu ise manevi 

hizmetler olmaktadır. Kurum içerisinde bir adet değerler eğitmeninin yer aldığı, bu eğitmenin 

danıĢanlara manevi ihtiyaçlarını tanımlamalarına onlara manevi bir yön kazandırmalarına 

yardım ettiği bilgisi edinilmektedir. Ayrıca danıĢanlar ile birlikte Kuran-ı Kerim meali, Hadisi 

ġerifler, Risale-i Nur kitapları, akaidler, kıssalar ve hisseler gibi okumalar yaptıkları 

gözlemlenmektedir. Bu durum ise bir sivil toplum kuruluĢu olan BAYDER‟i diğer 

kurumlardan ayırmakta ve sadece bilimsel temeli değil ayrıca manevi temelli yaklaĢımlarda 

uyguladıkları görülmektedir. Yapılan görüĢmelerde BAYDER‟in ayık yaĢam ve on iki 

basamaklı tedavi yöntemine oldukça önem verdikleri görülmektedir. Kuruma tedavi amaçlı 

gelerek hizmet alan ve daha sonra gerekli eğitimleri alarak kurumda aktif olarak çalıĢan ex-

user X Bey ile yapılan görüĢmede kendisinin genellikle bu tedavi programlarını uyguladıkları, 

ayık yaĢam ile baĢlayan ve on iki basamaklı tedavi yöntemiyle devam eden bir süreç 

izledikleri elde edilmektedir. Ayrıca sanılanın aksine bu sürecin oldukça uzun olduğu kendisi 

gibi süreci tamamlayan bireylerin en baĢtan sürece katıldıkları gözlemlenmektedir. X Bey ile 

yapılan görüĢmede kendisi ayık yaĢam ve on iki basamaklı tedavi programının çok etkili 

olduğunu ve ateist bir insanı bile inançlı bir birey haline getirir tarzındaki iddialı söylemiyle 

programa ne kadar önem verdikleri ortaya konmaktadır. 

Sonuç itibariyle bağımlıkla mücadele kapsamında sivil toplum kuruluĢlarının desteği göz ardı 

edilmemekte ve bu alanda birçok faaliyette bulundukları görülmektedir. „Bağımsız YaĢam 

Derneği‟ de bağımlılıkla mücadele eden kurumların baĢında gelmektedir. Kısıtlı zaman 

içerisinde yapılan görüĢmelerde kurum iĢleyiĢinin oldukça sistematik olduğu, bilimsel tedavi 

yöntemlerinin yanı sıra manevi yaklaĢımlarında yer aldığı görülmektedir. Elbette ki tüm 

kurumlarda olduğu BAYDER‟de de eksik yanlar olabilmektedir. Ancak hem çalıĢma 

süresinin kısıtlı olması hem de kurum çalıĢanlarının yoğun olmasından dolayı sadece üç 

görüĢme yapılabilmekte ve bu görüĢmeler neticesinde bir sonuç çıkarılmaya çalıĢılmaktadır. 

Yapılan bu görüĢmeler sırasında ise herhangi bir eksikliği rastlanılmamaktadır. 
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KAMU KESĠMĠ BORÇLANMASININ EKONOMĠK ETKĠLERĠ 

ECONOMIC EFFECTS OF PUBLIC SECTOR BORROWING 

Havva ARABACI
1
, Fatih ÇAVDAR

2
 

Özet 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için borçlanma, her zaman başvurulabilen bir kamu kesimi 

finansman yöntemi olmuştur. Kamu harcamalarını finanse etmek için, vergi gelirlerinin yetersiz 

kaldığı durumlarda,  borçlanma başvurulan bir araçtır. Kamu kesimi bütçe açığının kapatılması ise 

doğru seçilen borçlanma yöntemleri ve araçları ile uyumlu para ve maliye politikaları ile mümkün 

olmaktadır. 

Kamu kesimi borçlanması, iç ve dış piyasalardan gerçekleştirilmektedir. Kamu kesiminin iç piyasadan 

yaptığı borçlanma, kamu kesimi iç borçlanması; dış piyasadan yaptığı borçlanma ise kamu kesimi dış 

borçlanması olarak adlandırılmaktadır. Kamu kesimi iç borçlanma Hazine tarafından yapıldığı için 

Hazine iç borçlanması olarak da adlandırılmaktadır. Kısa vadeli borçlanma araçları; vadeleri 3, 6, 9 

ay ve 1 yıla kadar olan Hazine Bonoları, Bütçe Emaneti ve Adli Emanetlerdir. Devletin uzun vadeli iç 

borçlanma araçları ise vadesi 1 yıldan fazla olan Devlet Tahvilleridir. Kamu kesimi dış borçlanma da 

Hazine‟nin önemli bir ağırlığı söz konusudur.  

Kamu kesimi borçlanmasının ekonomi üzerinde etkili olabilmesi için alınan borçların kullanımı ve 

ekonominin içinde bulunduğu koşullar önemlidir. Bu çalışma ile kamu kesimi borçlanmasının ülke 

ekonomisi üzerindeki etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu kesimi borçlanması, maliye politikası, para politikası. 

Abstract 

For developed and developing countries, borrowing has always been a public sector financing 

method. In cases where tax revenues are insufficient to finance public expenditures, borrowing is an 

alternative tool. The closure of the public sector budget deficit is made possible by monetary and 

fiscal policies that are compatible with the borrowing methods and instruments. 

Public sector borrowing is carried out from domestic and foreign markets. Borrowing of the public 

sector from the domestic market is called the domestic public borrowing, external borrowing is called 

as public sector external borrowing. Since the public sector domestic borrowing is made by the 

Treasury, it is also called as Treasury domestic borrowing. Short-term debt instruments are Treasury 

Bills with maturities up to 3, 6, 9 months and 1 year, Debt Securities and Bid Bonds. The government's 

long-term domestic debt instruments are Government Bonds with a maturity of more than 1 year. 

There is a significant weight of the Treasury in public sector external borrowing. 
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In order for public sector borrowing to have an impact on the economy, the proper use of debts and 

the conditions of the economy are important. This study aims to explain the effects of public sector 

borrowing on the country's economy. 

Key Words: Public sector borrowing, fiscal policy, monetary policy. 

 

1. GĠRĠġ 

Kamu harcamalarını devletin yaptığı harcamalar toplamının parasal olarak değerlendirilmesi 

biçiminde tanımlamak mümkündür (Zerenler, 2003: 190). Kamu harcamalarını finanse etmek 

için, vergi gelirlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, borçlanma baĢvurulan bir araçtır. 

Devlet borçlanması, bir devletin ya da devlet kuruluĢunun dıĢ kaynaklardan mali ya da reel 

kaynak sağlamasıdır (Önertürk, 1979: 55).  

Devletin borçlanmasının nedenleri, ülkelerin geliĢmiĢlik seviyelerine ve içinde bulundukları 

Ģartlara göre değiĢmektedir (Pelihvan, 2015: 177). Az geliĢmiĢ ülkelerin ve geliĢmiĢ ülkelerin 

borçlanma nedenleri Tablo 1.‟de gösterilmiĢtir.  

Tablo 1. Az GeliĢmiĢ Ülkelerin ve GeliĢmiĢ Ülkelerin Borçlanma Nedenleri 

Az GeliĢmiĢ Ülkelerin Borçlanma Nedenleri GeliĢmiĢ Ülkelerin Borçlanma Nedenleri 

 Alt yapı ve büyük ölçekli yatırımlar için 

gerekli olan sermaye birikiminin yetersiz 

oluĢu, 

 Teknolojik bilgi birikimine sahip 

olmamak, 

 Askeri harcamaların fazla olması, 

 Yeterli hammadde ve ara malına sahip 

olmamak, 

 Ödemeler bilançosundaki açıklar, 

 Üretimin dıĢa bağımlı olması. 

 Geçici bütçe açıklarının kapatılması, 

 Olağanüstü giderlerin kapatılması, 

 Büyük projelerin finansman ihtiyacının 

karĢılanması. 

 

Kaynak: Pehlivan, 2015: 178. 

Günümüzde, ister geliĢmiĢ isterse geliĢmekte olan veya azgeliĢmiĢ ülkeler açısından olsun, devlet 

borçlanmasının büyük bir önemi vardır. Bir taraftan sosyal-ekonomik hedeflere ulaĢılabilmesi, diğer 

taraftan uluslararası mali ve iktisadi iliĢkilerde geliĢme ve devletin fonksiyonlarındaki artıĢ ile birlikte, 

borçlanma bir gelir kaynağı olma niteliğini kaybetmekte ve her zaman baĢvurulabilir bir görünüm 

kazanmaktadır  (Edizdoğan, 1991: 24). 

Devlet Borçlarının Sınıflandırılması 

Devlet borçlarını, gönüllü olup olmamaları, vade ve sağlandığı kaynağa göre sınıflandırmak 

mümkündür. Devlet borçlarının sınıflandırılması Tablo 2.‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 2. Devlet Borçlarının Sınıflandırılması 

Ġsteğe Bağlı Olup Olmama 

Durumuna Göre  

Devlet Borçları 

Vadesine Göre  

Devlet Borçları 

Sağlandığı Kaynağa Göre  

Devlet Borçları 

1. Gönüllü Borçlar 

2. Zorunlu Borçlar 

1. Kısa Vadeli Borçlar 

2. Orta Vadeli Borçlar 

 3. Uzun Vadeli Borçlar 

             1. Ġç Borçlar 

             2. DıĢ Borçlar 

Kaynak: Pehlivan, 2015: 178. 

 

Ġsteğe Bağlı Olup Olmama Durumuna Göre Devlet Borçları 

Gönüllü borçlanma Ģeklinde, devletin herhangi bir zorlaması söz konusu değildir, iktisadi konjonktüre 

göre borçlanmanın Ģartları belirlenerek; ilgili kiĢilerin, borç senetlerine olan taleplerine göre 

borçlanma gerçekleĢtirilir (Altay, 2018: 223). Zorunlu borçlar, devletin içinde bulunduğu ekonomik ve 

siyasi duruma göre Ģekillenmektedir. Borçlanmak isteyen devlet, bazı durumlarda borçlanmasını 

gerçekleĢtirebilmek için maddi veya manevi olarak zorlama unsurunu kullanabilir. Bu durumda borç 

verecek olan tarafın kendi hür iradesi dikkate alınmaz (Erdem, 2018: 21). Gönüllü borçlanma 

olanağının az olduğu; bununla birlikte vergi kaynaklarının büyük bir bölümünün kullanıldığı 

durumlarda zorunlu borçlanmaya baĢvurmaktır (Altay, 2018: 223). Büyük sanayi ve ticaret 

kuruluĢları, özel sigorta Ģirketleri ve bankalar devlet açısından güvenilir bir borçlanma kaynağı olarak 

düĢünülebilir. Devlet, bir kanun çıkarak bu kurum ve kuruluĢlara ihraç etmiĢ olduğu borçlanma 

senetlerinin satın alınmasını zorunlu tutabilir.  

Vadesine Göre Devlet Borçları 

Vadelerine göre devlet borçları kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere üçlü bir sınıflandırmaya tabi 

tutulabilir. Buna göre, vadeleri 1 yıla kadar olan borçlar kısa vadeli, 1 ila 5 yıl arasında olanlar orta 

vadeli, 5 yıldan uzun olanlar ise uzun vadeli borçlar olarak kabul edilir.  

Kısa vadeli borçlar genellikle, devletin gelir ve giderleri arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi ve 

vergi gelirlerinde beklenmedik bir azalma söz konusu olduğunda geçici bir süre için baĢvurulan 

finansman türüdür (Ulusoy, 2011: 43). Kısa vadeli borçlanma araçları; vadeleri 3, 6, 9 ay ve 1 yıla 

kadar olan Hazine Bonoları, Bütçe Emaneti ve Adli Emanetlerdir.  

Borçların vade açısından sınıflandırılması yapılırken belirtildiği gibi vadeleri 1 ila 5 yıl arasından olan 

borçlar orta vadeli borç olarak kabul edilirken, vadeleri 5 yılı geçen borçlar uzun vadeli borç olarak 

adlandırılmaktadır. Devletin uzun vadeli iç borçlanma araçları ise, vadesi 1 yıldan fazla olan Devlet 

Tahvilleridir. 

Kısa, orta ve uzun vadeli borçlar beslendikleri kaynaklar açısından farklılık göstermektedir. Kısa 

vadeli borçlar para piyasalarından beslenirken, orta ve uzun vadeli borçlar sermaye piyasalarından elde 
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edilir.  Ayrıca, kısa vadeli borçlara uygulanan faiz haddi, orta ve uzun vadeli borçlara uygulanan faiz 

haddine nazaran daha düĢüktür.  

Sağlandığı Kaynağa Göre Devlet Borçları 

Ġç ve dıĢ borçları ayıran kriterlerin baĢında, alacaklının uyrukluğu kriteri gelmektedir. Bir baĢka ayırım 

ise, borcun sağlandığı piyasanın uyrukluğu kriteridir. Buna göre milli piyasalardan sağlanan borçlar iç 

borç, yabancı piyasalardan sağlanan borçlar ise dıĢ borçlar olarak değerlendirilmektedir. Genellikle iç 

borçlar iç kaynaklardan, dıĢ borçlar dıĢ kaynaklardan sağlanan borçlardır (Bulutoğlu, 2003: 245). 

Bununla birlikte, iç borçlar ulusal para birimi, dıĢ borçlar ise yabancı para birimi ile elde edilmektedir.  

Devletlerin iç borçlanmaya baĢvurma gerekçelerini (Erdem, 2018: 30-31); 

 Bütçe gelir ve giderleri arasındaki dengesizliğin giderilmesi, 

 Devlet açısından borç yükünün daha az olması, 

 Uzun vadeli bir borçlanmaya zemin hazırlanması, 

 Ekonomik durgunluk dönemlerinde bir mali politika aracı olarak kullanılması, 

 ÇeĢitli olağanüstü giderlerin finansmanının sağlanması, 

Ģeklinde özetleyebiliriz.  

DıĢ borçlar, bir ülkenin belirli bir süre sonunda anapara ve faizi ile geri ödenmek Ģartıyla yabancı 

ülkelerden ve uluslararası kuruluĢlardan sağladıkları kaynaklardır. Bu borçlar ülkeye yabancı kaynak 

giriĢi sağladığı için ilk aĢamada ekonomi üzerinde olumlu etki yaratmakta, buna karĢılık anapara ve 

faiz ödemeleri döneminde ise kaynak transferi söz konusu olacağından ekonomi üzerinde olumsuz 

etkiye yol açmaktadır (ġahin, 2012: 46).  

Devletlerin dıĢ borçlanma nedenlerini (Adıyaman, 2006: 22);   

 Kaynak ve tasarruf açığı,  

 DıĢ ticaret ve ödemeler dengesi açığı,  

 Bütçe açıklarının giderilmesi,  

 Savunma giderleri için finansman sağlanması,  

 Ekonomik dengeyi sağlayıcı ve koruyucu etkiler,  

 Büyük yatırım ve reformların finanse edilmesi,  

 Kaynak dağılımı ve kullanımında etkinlik sağlayıcı etkiler yaratılması,  

 Tasarrufların belirli yatırımlara kanalize edilmesinin amaçlanması,  

 Vadesi gelmiĢ borçlara finansman sağlanması,  

 Olağanüstü harcamaların (doğal afetler, savaĢ vb.) karĢılanması,  

 Devletin milli paranın değerini korumak için gerekli rezerv ihtiyacı içinde olması,  

 GeliĢmiĢ ülkelerin geliĢmekte olan ülkeleri borçlanmaya zorlamaları, 

Ģeklinde sıralayabiliriz. 

GeliĢmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından birisi olan siyasi ve iktisadi istikrarsızlık ve buna 

bağlı olarak sıklıkla ortaya çıkan krizler; iç ve dıĢ borçlanmanın en önemli sebebi olarak gösterilebilir 

(Altay, 2018: 222). 
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2. KAMU KESĠMĠ BORÇLANMASININ EKONOMĠK ETKĠLERĠ  

“Kamu borcu denilince sadece devletin hazine muameleleri ve bütçe ihtiyaçları sebebiyle yapmıĢ 

olduğu borçlanmaları (devlet istikrazlarını) anlıyoruz” (Pirimoğlu, 1982: 2). 

“Bir kamu finansman aracı olarak borçlanma, geçici bir kaynak olma özelliğine sahiptir. Borcun 

ödenmesi sürecinde ve borcun yol açtığı finansal yükler ve toplumsal refah kayıpları uzun yıllar kalıcı 

olma özelliğine sahiptir. Önemli ölçüde kamu açıklarının nedeni ve sonucu olarak ortaya çıkan 

borçlanma çoğunlukla ekonomide parasal büyümeye ve enflasyonist baskıların artmasına neden 

olmaktadır” (Çelebi, 1998: 11). Bu baskıların etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla devlet, mali bir 

araç olarak borçlanma politikasını kullanabilir. Toplam talebin toplam arzdan düĢük olduğu, büyük 

miktarda atıl üretim kapasitesi ve iĢsizliğin olduğu durgunluk dönemini, toplam talebin toplam arzdan 

yüksek olduğu, fiyatlar genel seviyesinin yükseldiği geniĢleme dönemi izleyebilir. Devlet bu 

durumların telafi edilmesi amacıyla, diğer bir ifadeyle ekonomiyi tam istihdam düzeyine 

ulaĢtırabilmek için borçlanma politikasını kullanabilir.  

Durgunluk dönemlerinde, diğer bir deyiĢle, toplam arzın toplam talepten düĢük olduğu eksik istihdam 

dönemlerinde, üretilen mal ve hizmetlere yeterli düzeyde talep olmadığı için, büyük miktarda atıl 

üretim kapasite ortaya çıkmakta, üretilen mallar satılamamakta ve buna bağlı olarak mal ve 

hizmetlerin fiyatı düĢmekte, üreticiler üretimi bırakmakta ve çalıĢtırdıkları iĢçileri iĢten çıkararak 

iĢsizliğin yükselmesine neden olmaktadır. Bu olumsuz durumdan kurtulabilmek için toplam talebin 

toplam arz seviyesine çıkarılması gerekmektedir. Toplam talepteki yetersizlik harcama azlığından 

kaynaklandığından, toplam harcamaların arttırılması, bu ise, kamu harcamalarının artırılması ile 

mümkündür. Kamu harcamalarının borçlanma yoluyla artırılması kısa dönemde oldukça etkili olurken, 

uzun dönemde özel sermaye oluĢumunu olumsuz yönde etkileyebilir.  

GeniĢleme dönemlerinde, yani toplam talebin toplam arzdan yüksek olduğu, harcama fazlasının neden 

olduğu fiyatlar genel seviyesinin yükseldiği dönemlerde de devlet bu olumsuz durumun etkilerini 

gidererek tam istihdamı gerçekleĢtirmek amacındadır. GeniĢleme dönemlerinde, devletin kısa 

dönemde talep fazlalığını azaltmak amacıyla vergi politikalarını tercih etmesi önerilirken, uzun 

dönemde tasarruf sahiplerinin satınalma güçlerinin azaltılması amacıyla borçlanma politikasını 

kullanması gerekir.  

Bir ekonomide kamu iç borç stokunun büyüklüğü, enflasyon ve gelir dağılımı üzerinde de etkili 

olmaktadır. Dolayısıyla, yüksek iç borç düzeyi fiyat istikrarını bozmakta, ekonomik büyümeyi 

engellemekte ve uzun dönemli makroekonomik politikaların uygulanmasını zorlaĢtırmaktadır (Ulusoy 

ve Cural, 2006: 2). 

DıĢ borçlar ise, toplam ulusal tasarrufları artırır. Dolayısıyla yatırım, milli gelir ve döviz stoklarını 

artırıcı bir iĢlev görür. Döviz birikiminin teĢvik ettiği ithalat; ara ve yatırım malları ithalatı Ģeklinde 

ise, ekonomik büyümeye katkı yapan bir dıĢ borçlanma süreci ortaya çıkacak demektir (Ulusoy, 2001: 

58-59). Bu açıdan bakıldığında, dıĢ borçlanmanın uzun dönemde ülkelere fayda sağlayacak büyük 

yatırımların gerçekleĢtirilmesi açısından da oldukça önemli olduğu söylenebilir. Kısacası, devletin dıĢ 

borçlanmasının; ekonomik yapıya, ekonomik kalkınmaya, gelir dağılımına, üretime ve döviz kurlarına 

etkileri vardır. 

Günümüzde özellikle azgeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler için dıĢ kaynaklar daha fazla önem 

kazanmaktadır. Kalkınma çabası içinde bulunan azgeliĢmiĢ ya da geliĢmekte olan ülkeler sermaye 
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ihtiyaçlarını gidermek amacıyla geliĢmiĢ ülkelere yönelmiĢlerdir. GeliĢmekte olan ülkelerin 

kalkınmalarını sağlama çabaları sırasında karĢılaĢtıkları en önemli sorunlardan birisi, dıĢ borçların 

yarattığı borç yükü olup, alındığında ülke ekonomisine katkıda bulunan dıĢ borçlar, süresi sonunda 

ödenecekleri zaman güçlük oluĢtururlar. Dolayısıyla, dıĢ borç ya da tasarruf kullanımının, gelecek 

dönemlerin iç tasarrufların Ģimdiden kullanımı anlamına geleceğinden ve gelecek nesillerin borç 

yükünü bugünden ağırlaĢtıracağından, kullanılan dıĢ borçların ve dıĢ borçlanmada kullanılan 

kaynakların son derece verimli bir Ģekilde değerlendirilmesi gerekmektedir (Zerenler, 2003). 

Borçlanmanın milli gelir üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, iç borçların ihracı ve 

itfası sırasında milli gelir üzerinde artırıcı veya azaltıcı bir etki ortaya çıkardığı söylenemez. Buna 

karĢılık, dıĢ borçların alınıĢı sırasında milli gelir artırıcı bir etki ortaya çıkarken, ödenmesi sırasında 

milli geliri azaltıcı bir etki yarattığını söyleyebiliriz. 

3. SONUÇ 

Kamu finansmanının temel aracı vergiler olmakla beraber; vergilemenin harcamaları finanse etmede 

yeterli olmadığı zamanlarda borçlanmaya da baĢvurulmaktadır. 

Kamu kesimi bütçe açığının kapatılması ise doğru seçilen borçlanma yöntemleri ve araçları ile uyumlu 

para ve maliye politikaları ile mümkün olmaktadır. Kamu kesimi borçlanmasının ekonomi üzerinde 

etkili olabilmesi için alınan borçların kullanımı ve ekonominin içinde bulunduğu koĢullar önemlidir.  

Borçların ekonomik denge üzerindeki etkileri; tüketim, para ve kredi politikası ile enflasyonist, 

deflasyonist ve stagflasyonist biçimde görülebilir. 

Borçların iktisadi yönde idaresinde, maliye politikası ve para politikası araç olarak kullanılır. Maliye 

politikası, vergileme ve harcama yollarıyla; para politikası ise, para miktarını azaltıp çoğaltmak ve 

mübadele hadlerini değiĢtirmek suretiyle iktisadi istikrarın ve büyümenin ayarlanması demektir. 

Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerin kalkınmalarını sağlama çabaları sırasında karĢılaĢtıkları en 

önemli sorunlardan birisi, dıĢ borçların yarattığı borç yükü olup, alındığında ülke ekonomisine katkıda 

bulunan dıĢ borçlar, vade sonunda, yurt içi kaynaklardan yurtdıĢına bir kaynak aktarımı olduğundan 

özellikle milli geliri azaltıcı yönde olumsuz etkileri söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında, dıĢ 

borçların önemi, dıĢ kaynaklardan sağlanan finansmanın ülkenin iç kaynaklarını desteklemesi ve 

tamamlamasında ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle dıĢ kaynaklardan sağlanan finansmanın son derece 

verimli alanlarda kullanılması gerekmektedir.   
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Özet 

Ekonomi politikası; bir devletin belirlediği ekonomik amaçlara ulaşabilmesi adına 

oluşturduğu politikadır. Ekonomik büyümeyi arttırmak ve enflasyonla mücadele bir devletin 

ekonomi politikaları arasında yer alan başlıca unsurlardandır. Ekonomik büyüme; üretim 

faktörlerinde (işgücü, tabii kaynaklar, sermaye, müteşebbis), görülen iyileşmeler ve mal ile 

hizmet üretiminde gözlenen sürekli artışlar olarak tanımlanır. 

Vergi politikası borçlanma politikası, harcama politikası ve teşvik politikasını içermektedir. 

Vergi politikasının amacı; selektif bir vergileme politikası güdülerek, belirli ekonomik 

faaliyetleri özendirmek böylece, ekonominin üretim kapasitesini artırmaktır. Vergiler bir 

ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin miktarını, üretim faktörlerinin gelir ve fiyatlarını 

doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir. 

Bu çalışmada Türkiye‟de vergi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, ekonomi politikaları, ekonomik büyüme. 

 

Abstract 

Economic policy is created by a state in order to achieve the economic objectives. Increasing 

economic growth and combating inflation are among the main economic policies of a state. 

Economic growth defined as improvements in production factors (labor, natural resources, 

capital, entrepreneur) and continuous increases in the production of goods and services.  

Tax policy includes borrowing policy, spending policy and incentive policy. The aim of the tax 

policy is to increase the production capacity of the economy by encouraging certain economic 

activities using a selective taxation policy. Taxes can directly or indirectly affect the amount 

of goods and services produced in an economy and the income and prices of production 

factors. 

This study attempts to explain the relationship between taxes and economic growth in Turkey. 

Keywords: Tax, economic policies, economic growth. 
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1. GĠRĠġ 

Ekonomi politikası; bir devletin belirlediği ekonomik amaçlara ulaĢabilmesi adına 

oluĢturduğu politikadır. Ekonomi politikasında asıl belirleyicisi olan devlettir. Ekonomik 

büyümeyi arttırmak ve enflasyonla mücadele bir devletin ekonomi politikaları arasında yer 

alan baĢlıca unsurlardandır. 

Ekonomi politikalarının ulaĢmaya çalıĢtığı öncelikli amaçlar: tam istihdama ulaĢmak,  üretimi 

artırmak, fiyat istikrarını sağlamak,  ödemeler dengesini iyileĢtirmek ve adil bir gelir 

dağılımını gerçekleĢtirmektir. 

Ekonomi politikasının maliye politikası, para politikası ve gelirler politikası, olarak üç çeĢit 

alt dalları vardır. 

Para politikası, merkez bankalarının genel ekonomi politikası hedefleri ile uyumlu olarak 

(fiyat istikrarı, finansal sistemin iĢleyiĢinde istikrar ve sürdürülebilir ekonomik büyüme) para 

arzı ve faiz gibi değiĢkenleri yönlendirme çabaları olarak tanımlanabilir (Uzunoğlu ve 

Sönmezler, 2013: 162). Para politikası; para arzı politikası, döviz kuru politikası, karĢılıklar 

politikası, faiz politikasını içermektedir. 

Maliye politikası, devletin temel ekonomik ve sosyal amaçlarını gerçekleĢtirmek için mali 

araçlarla ekonomiye yaptığı müdahalelerdir. Devletin piyasaya müdahale etmek için 

kullandığı en etkili araçlar ise, kamu gelirleri ile kamu harcamalarıdır. Bu nedenle, maliye 

politikası devletin mali araçlarla genel ekonomiyi yönlendirmesidir (Pehlivan, 2015: 286). 

Maliye politikası, devletin vergi ve kamu harcamaları gibi araçları kullanarak, ekonominin 

tam istihdama ulaĢmasını sağlamak ve adil gelir dağılımını sağlamak için uyguladığı 

politikalardır. Maliye politikası; vergi politikası, borçlanma politikası, harcama politikası, 

teĢvik politikasını içermektedir. 

Vergi politikasının amacı; selektif bir vergileme politikası güdülerek, belirli ekonomik 

faaliyetleri özendirmek böylece, ekonominin üretim kapasitesini artırmaktır (Ataç, 2013: 

175). 

Gelirler politikası tam istihdam Ģartlarında ücret ve kar artıĢlarının enflasyona kaynaklık 

edebileceği varsayımına dayanmaktadır. Bunun önlenebilmesi için ücret ve fiyat artıĢları, 

gelirler politikasıyla sistemin büyüme ve istikrar koĢullarının tabi kılınmakta, üreticilerin 

konjonktürü Ģiddetlendirici fiyat ve yatırım stratejilerine mümkün olduğu ölçüde 

sınırlandırmalar getirilmektedir. 

Vergi, devletin vergileme yetkisine dayanarak bireylerden aldığı iktisadi değerler olarak 

tanımlanabilir (Tosuner, 1997: 3). 

Vergi, “Kamu gereksinimlerinin karĢılanması için özel kesimden kamu kesimine kanun 

zoruyla, karĢılıksız ve kesin olarak yapılan bir aktarım” olarak da tanımlanmaktadır (Erginay, 

1992: 12). 
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Vergi gelirleri, kamusal hizmetlerin yerine getirilmesinde en önemli gelir kaynaklarından biri; 

sosyal güvenlik hizmetleri, devlet yatırımları ve diğer kamusal giderlerin karĢılanmasında 

önemli bir fon kaynaktır. 

Vergi gelirlerini; gelir vergileri, servet vergileri ve gider vergileri (harcamalar üzerinden 

alınan vergiler) olarak inceleyebiliriz. Gelir ve servet üzerinden alınan vergiler dolaysız, 

harcamalar (mal ve hizmetler) üzerinden alınan vergiler dolaylı vergiler olarak sınıflandırılır. 

Türk Vergi Sisteminde yer alan vergiler Tablo 1‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 1. Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Vergiler 

Gelir Üzerinden Alınan 

Vergiler 

Servet Üzerinden Alınan 

Vergiler 

Harcamalar Üzerinden 

Alınan Vergiler 

1-Gelir Vergisi (GV), 

2-Kurumlar Vergisi (KV). 

1-Emlak Vergisi, 

2-Motorlu TaĢıtlar Vergisi  

   (MTV), 

3-Veraset ve Ġntikal 

    Vergisi. 

1- Katma Değer Vergisi 

(KDV), 

2- Özel Tüketim Vergisi 

(ÖTV), 

3- Gümrük Vergisi, 

4- Harçlar, 

5- Banka ve Sigorta 

    Muameleleri  Vergisi 

    (BSMV), 

6- Damga Vergisi, 

7- Özel ĠletiĢim Vergisi. 

 

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 

Gelir vergisi, Türk vergi sisteminin temelini teĢkil eder. Gelir vergisinin konusu gerçek 

kiĢilerin Gelir, bir gerçek kiĢinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi 

tutarıdır. Türkiye de gelirlerin vergilendirilmesine 1926 yılında 755 sayılı Kazanç Kanunu ile 

baĢlamıĢ ve değiĢikliklere uğrayarak 1961 yılında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

uygulamaya konmuĢtur. 

Gelir aĢağıda belirtilen unsurlardan oluĢur; 

- Ticari kazançlar, 

- Zirai kazançlar, 

- Ücretler, 

- Serbest meslek kazançları, 

- Gayri menkul sermaye iratları, 

- Menkul sermaye iratları, 

- Diğer kazanç ve iratlar. 

gelirleridir.  
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Kurumlar vergisi, sermaye Ģirketleri olan anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüĢ 

komandit Ģirketler ile kooperatifler, iktisadi kamu müessseseleri, dernek ve vakıflara ait 

iktisadi iĢletmeler ile iĢ ortaklıklarının kurum kazançları üzerinden alınır.  

Gelir vergileri; gerçek kiĢilerin gelirlerini vergilendirir, kurumlar vergisi ise; kurumların 

kazançlarını vergilendirir. Gelir vergisi artan oranlı bir tarife üzerinden alınır. Gelir vergisi 

artan oranlı yapısı nedeniyle maliye politikasının son derece önemli bir aracıdır. Kurumlar 

vergisi ise sabit oranlı bir tarifeye göre alınır. 

Servet Üzerinden Alınan Vergiler 

Emlak vergisi, tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut, arsa , arazi ve bina gibi 

taĢınmaza sahip olan herkesin ödemekle yükümlüğü olduğu vergidir. 1986 yılında çıkan bu 

vergi sene de bir sefer de ya da iki seferde ödenebilen taĢınmazın bulunduğu belediyelerce 

tahsili yapılan,  taĢınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergidir. 

Motorlu TaĢıtlar Vergisi (MTV), Karayolları Trafik Kanunu‟na istinaden trafik Ģubelerine 

kayıtlı bulunan motorlu taĢıtlar bu vergiye tabirdir. Araç sahipleri her yıl yılda iki kez olmak 

üzere Motorlu TaĢıtlar Vergisi ödemekle yükümlüdür. Kara taĢıtlarının dıĢında uçak, 

helikopter ve motorlu deniz taĢıtları da bu vergiye tabi olan araçlar arasında yer almaktadır. 

Veraset ve Ġntikal Vergisi. bedelsiz veya karĢılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından 

alınan bir tür servet vergisidir. 

Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler 

Katma Değer Vergisi (KDV), harcamalar üzerinden alınan bir vergi türüdür. Katma değer 

vergisinin konusu, mal ve hizmetlerdir.  KDV Kanunu‟nun 1. Maddesine göre, Türkiye'de 

yapılan aĢağıdaki iĢlemler katma değer vergisine tabidir:  

1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve 

hizmetler,  

2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,  

3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:  

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,  

b) Her türlü Ģans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması,  

c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların 

katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarıĢlar ve yarıĢmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,  

d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satıĢlar ile 10/2/2005 tarihli ve 

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, 

senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi,  

e) Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taĢınmaları,  
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f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması 

iĢlemleri,  

g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teĢkil 

ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluĢlara ait veya 

tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya iĢletilen müesseseler ile döner sermayeli 

kuruluĢların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki 

nitelikteki teslim ve hizmetleri, 

h) Rekabet eĢitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle 

vergilendirilecek teslim ve hizmetler. 

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak 

alınan bir harcama vergisidir. Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi), Ġnsan 

sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi), Çevreye zarar veren 

ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) Özel tüketim vergisi uygulanmaktadır. 

Gümrük Vergisi, ithal edilen veya ihraç edilen mallar üzerinden gümrük sınırını geçtikleri 

sırada alınan vergidir. 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, 6802 sayılı Kanun gereğince Banka ve sigorta 

Ģirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları 

iĢlemler hariç olmak üzere, her ne Ģekilde olursa olsun yapmıĢ oldukları bütün muameleler 

dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar 

banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. Bankerlerin yapmıĢ oldukları banka muamele 

ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben 

aldıkları paralar da BSMV‟ye tabi tutulmuĢtur. 

Damga Vergisi, kiĢiler ile kiĢiler, kiĢiler ile kurumlar veya kurumlar ile kurumlar arasında 

hukuki ve resmi iĢlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergilerdir. 

 

2. VERGĠLER VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ 

Ekonomik büyüme; sermaye stokundaki artıĢ, teknolojik ilerleme, doğal kaynakların geliĢimi 

ve üretim faktörleri kullanımında verimliliğin sağlanması sonucu reel milli gelirin yıllık 

olarak artmasıdır. Bu artıĢın oransal büyüklüğüne de büyüme hızı denir. 

Ekonomik büyüme; üretim faktörlerinde (iĢgücü, tabii kaynaklar, sermaye, müteĢebbis), 

görülen iyileĢmeler ve mal ile hizmet üretiminde gözlenen sürekli artıĢlar olarak tanımlanır. 

Bu artıĢın nüfus ile orantısı ise kiĢi baĢına düĢen gelir/hasıla olarak ölçülür. Ayrıca, ülkeler 

bazında iĢçi baĢına çıktı artıĢ oranı verimli ekonomi tanımlamalarında sıkça kullanılan 

kavramlardır (Berber, 2004). Bir ülkede sahip olunan üretim faktörlerinin miktarı ve niteliği o 

ülkenin üretim kapasitesini belirler. Ekonomik büyüme reel GSMH‟daki artıĢtır, mal-hizmet 

üretimin miktar olarak çoğalmasıdır . 
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Gayri safi milli hasıla, bir ülkenin vatandaĢları tarafından, belirli bir dönemde ülke sınırları 

içinde ve dıĢında üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değeridir. DıĢarıdan gelen faktör gelirleri 

ile dıĢarıya giden faktör gelirleri arasındaki farka net dıĢ alem geliri denir. DıĢarıdan gelen 

faktör gelirleri dıĢarıya giden faktör gelirlerinden fazla ise net dıĢ alem geliri pozitif; az ise net 

dıĢ alem geliri negatif olur (Çelik, 2009: 3). 

Vergiler, günümüzde gelir sağlama, kamu harcamalarını finanse etme gibi amaçlarla 

toplanmasının yanında; devletin iç ve dıĢ ekonomik dengelerinin sağlanmasında kullanmaya 

çalıĢtığı bir maliye politikası aracıdır (Altay, 2018: 151). 

Vergileme, kamu sektörüne vergiler yolu ile kaynak transferine yönelik çeşitli metot ve 

yöntemleri de içermektedir (Akdoğan, 1989: 97). Bunlar: 

. Kamu hizmetleri sonucu ortaya çıkan maliyetlerin gelir grupları arasındaki dağılımın  

  yapılması, 

. Hemen hemen aynı ekonomik refah seviyesinde bulunan kişilerin benzer şekilde  

  vergilendirilerek aynı yükü paylaşmalarının sağlanması, 

. Ekonomik kalkınma ve büyümenin sağlanması amacıyla gerekli etkilerin oluşturulmasıdır. 

Vergiler, günümüzde kalkınmanın sağlanması, iktisadi istikrarın sağlanması, adil bir gelir 

dağılımının sağlanması gibi belirlenen ekonomik hedeflere ulaĢmada etkin bir rol oynarlar. 

“Vergileme ile piyasada yatırım düzeyi; üretilecek mal ve hizmetlerin miktarı, türü ve 

bileĢimi; tasarrufların oluĢumu; tüketicinin mal ve hizmet talebi gibi birçok ekonomik 

faaliyetin iĢleyiĢi ve düzeyi değiĢtirilebilir. Piyasada vergilerin neden olduğu saptırıcı 

etkilerde görülebilir. Vergilerin saptırıcı etkilere neden olması; piyasadaki yatırım, üretim, 

tüketim ve bölüĢüm dengelerini de bozabilir”  (Altay, 2018: 163). 

Vergiler bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin miktarını, üretim faktörlerinin gelir ve 

fiyatlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Kalkınmakta olan ülkelerde 

verginin kalkınma aracı olarak, tasarruf düzeyinin belirlenmesinde ve kaynak dağılımı 

üzerindeki etkisi kullanılmaktadır (Yılmaz,1996). 

Yatırımların artmasının ülkenin büyümesine katkıda bulunacağı düĢüncesinden hareketle, 

devlet öncelikli olarak belirlediği sektörlerde yatırımların özendirilmesi için vergileri teĢvik 

unsuru olarak kullanabilmektedir (Duran, 1998:.68, 87-88). 

Son yıllarda uygulanan vergi politikalarında sanayi yatırımlarını canlandırabilmek için 

tüketim vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payının artması, kurum kazançlarına iliĢkin 

vergilerin tasarrufları artırmak amacıyla oranlarının düĢürülmesi gibi tedbirler dikkati 

çekmektedir (Yılmaz Ve Tezcan, 2007: 6). 
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3. TÜRKĠYE ÜZERĠNE ARAġTIRMALAR SONUÇ VE TARTIġMA  

Terzi ve Yurtkuran (2016) çalıĢmalarında Türkiye ve çeĢitli ülkelerde yapılan analizleri 

Tablo 1.  yardımıyla özetmiĢlerdir. 

Tablo 1. Literatür Analizi (Terzi ve Yurtkuran, 2016) 

Yazar(lar) (Yıl) 
Ülke(ler)   

Dönem 
Yöntem 

Nedensell k 

Ġl Ģk s  

Ray, Pal ve Ray (2012)  
Hindistan / 

1951-2012  

JJ eşbütünleşme, Granger 

nedensellik  

VG↔YUD 

VG↔YKD  

Abd yeva ve 

Baygonuşova (2016)  

Kırgızistan / 

1995-2014  
Granger nedensellik, U-VAR  D→Y Y→I  

Durkaya ve Ceylan 

(2006)  

Türk ye / 1980-

2004  

Engle-Granger eşbütünleşme, 

Granger nedensellik  
D↔Y  

Temiz (2008)  
Türk ye / 1960-

2006  
JJ eşbütünleşme, VECM  VG↔Y  

Mucuk ve Alptekin 

(2008)  

Türk ye / 1975-

2006  
JJ eşbütünleşme, U-VAR  

VG↔YUD 

D→YKD  

Açıkgöz (2008)  
Türk ye / 1968-

2006  

Hsiao Granger nedensellik, etki 

tepki  
D→Y  

Göçer, Mercan, Bulut ve 

Dam (2010)  

Türk ye / 1924-

2009  
ARDL, Sınır testi  D↔Y I↔Y  

Mangır ve Ertuğrul 

(2012)  

Türk ye / 1988-

2011  
ARDL, Sınır testi  VG→Y  

Helhel ve Demir (2012)  
Türk ye / 1975-

2011  

JJ eşbütünleşme, Granger 

nedensellik, U-VAR  
D→Y I→Y  

Not: U-VAR: Kısıtsız VAR, JJ: Johansen-Jusel us, Y: Gayr saf  Yurt ç  Hasıla, VG: Verg  

Gel rler , I: Dolaylı Verg , D: Dolaysız Verg , ECM: Hata düzeltme model , VECM: Vektör 

hata düzeltme model , EKK: En Küçük Kareler, 2AEKK: İk  Aşamalı EKK, IVM: Araç 

Değ şken Yöntem .  

Sonuç olarak: 1) Verg  gel rler n n GSYH üzer nde öneml  rol oynadığı; 2) GSYH  le 

dolaysız verg ler arasında ç ft yönlü b r nedensell k  l Ģk s n n olduğu; 3) Dolaysız 

verg lerdek  artıĢın GSYH üzer nde negat f, GSYH‟dek  artıĢın dolaysız verg ler üzer nde 

poz t f b r etk ye sah p olduğu; 4) Verg  oranlarında, özell kle de dolaysız verg  oranlarındak  

indirimin GSYH‟yi pozitif yönde etk leyeceğ  ve ekonom k büyümey  hızlandıracağı 

görüĢüne ulaĢmıĢlardır. Dolaylı ve dolaysız verg ler n uzun dönem ekonom k büyüme 

üzer ndek  etk ler  konusunda, gen Ģ b r l teratür mevcuttur. Neo-klas k büyüme model n  

savunan iktisatçılar, verg lend rmen n uzun dönem büyüme üzer nde herhang  b r etk s n n 

olmadığını savunmaktadır. Ġçsel büyüme model n  savunan  kt satçılar  se, dolaylı ve dolaysız 

verg ler n uzun dönem büyüme üzer nde negat f etk  yaptığını  dd a etmekted rler. Ayrıca, 

dolaysız verg ler n büyüme üzer ndek  etk s n n, dolaylı verg lerden daha fazla olduğu kabul 

etmektedirler (Göçer, vd, [2010]).   
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Vergi oranlarının değiĢtirilmesinin olası etkileri, ekonomik politika yapımının merkezinde 

sıklıkla bulunan bir konudur. ĠndirgenmiĢ vergi oranını desteklemek için yaygın olarak 

kullanılan çeĢitli argümanlar vardır. Bir argüman, vergi sonrası ücreti artırarak iĢgücü arzının 

buna göre artması gerektiğidir. Benzer Ģekilde, düĢük vergi oranları da insan sermayesi 

birikimini ve giriĢimciliği olumlu yönde etkileyecektir. Küçülen vergi oranlarının bir sonucu 

olarak tasarrufların ve yatırımların artması öngörülmektedir. Açıkçası bunlar bir ülkenin 

büyümesi için olumlu sonuçlardır. Bununla birlikte, bu sonuçlar artan bütçe açığı ve ulusal 

tasarruflarda ortaya çıkan azalma ile dengelenmiĢtir. Ulusal tasarruflardaki azalma, ulusal 

yatırımların da düĢtüğü anlamına gelir ve bu da gelecekteki geliri doğrudan düĢürür. Ayrıca, 

söz konusu ülkenin vatandaĢları için olumsuz bir etki, gelirin farklı sınıflar arasında giderek 

eĢitsiz hale gelmesi olabilir. Vergi indirimlerinin ekonomik büyümeye olan toplam etkisi, söz 

konusu olumlu etkilerin ne kadar büyük olduğu olumsuz etkilerden daha fazladır (Anonim a: 

2012). Devlet ve yerel vergi artıĢlarının, transfer ödemelerini fonlamak için kullanıldığı 

zaman (Helms, 1985) ekonomik büyümeyi önemli ölçüde geciktirdiğini göstermektedir. 

Ancak, gelir artırımı yerine kamu hizmetlerinin iyileĢtirilmesi (eğitim, otoyol ve halk sağlığı 

ve güvenliği gibi) finanse edildiğinde, geliĢmiĢ hizmetlerin sağladığı yer ve üretim kararları 

üzerindeki olumlu etkiler, bu durumun caydırıcı etkilerini dengelemekten daha fazla olabilir. 

Bu bulgular, bir devletin harcamaları ve vergileri ile sağlanan teĢviklerin dikkate alınmasının 

önemini vurgulamaktadır.  

Ekonomik büyümenin içerisinde vergilendirmeyle ilgili diğer bir inceleme alanı olarak ithalat 

üzerinden alınan vergilerin ayrıca incelenmesi gereklidir. Hammadde ve ara-mamul ithalatı 

üzerindeki vergi yükünün ayrı bir modelle hesaplanarak, ekonomik büyüme üzerine etkilerini 

incelemek ileriki çalıĢmalarda ayrıca ele alınabilir.  

Bu çalıĢmamızda, Türkiye‟deki ekonomik büyüme ve vergiler üzerinde bir literatür analizi 

yapılmıĢ, dolayısıyla çeĢitli vergi türleri ve büyüme arasında nedensellik analizlerinde çift 

yönlü etkileĢimin ağır bastığı, vergi indirimlerinin büyümeyi teĢvik edeceği bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır. Bilindiği üzere Türkiye‟de büyüme hesaplarında 2016 yılından itibaren 

zincirleme hacim endeksi hesaplamasına baĢlamıĢ ve bu değiĢikliğin Avrupa Birliği ile uyum 

çerçevesinde yapıldığı TÜĠK tarafından duyurulmuĢtur. Vergiler ve özellikle Türkiye‟deki 

yeni hesaplama yöntemiyle birlikte ekonomik büyümenin, ekonometrik bir modelle daha 

tutarlı biçimde analizinin yapılması için, yeterli veri aralığının bulunmadığı tespit edilmiĢtir.     
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SĠGARA YASAĞI HAKKINDAKĠ BĠLGĠ VE TUTUMLARI: ĠZMĠR-

BORNOVA ÖRNEĞĠ 
 

Dilay BALKANLI
1
 

 

Abstract 

According to the World Health Organization, tobacco use is one of the public health 

problems threatening the world and the use of tobacco products in the world is increasing. 

While the number of people using tobacco products in the world exceeds 1 billion, our 

country has exceeded 15 million. Many people die due to tobacco use in the world. Non-

smokers are exposed to cigarette smoke. In the world and in Turkey, many laws were put into 

practice to reduce tobacco use. 

In fact, the first studies related to smoking in Turkey began in the time of Ottoman  and until 

today the practices against smoking continued with contract and laws. In the context of 

tobacco law adopted by the Turkish Grand National Assembly in 2008, consumption of 

tobacco products is prohibited in closed spaces. The aim of this study is to determine the 

information, attitudes and behaviors of the coffeehouse owners, customers and the citizens 

living in Bornova –smokers and nonsmokers- about tobacco control programs.The study used 

the method of Phenomenology. Data is collected by interview technique, which is a technique 

of qualitative research method. Semi-structured interview form were used. 

Keywords: Tobacco control low, Coffeehouse, Cigarette 

 

Özet 
Dünya Sağlık Örgütü‟ne göre tütün kullanımı dünyayı tehdit eden halk sağlığı sorunlarından 

biridir ve dünyada tütün ürünü kullanımı  gittikçe artmaktadır. Dünyada tütün ürünü kullanan 

kişi sayısı 1 milyarı aşmışken, ülkemizdeyse 15 milyonu geçmiştir. Tütün kullanımı nedeniyle 

birçok kişi hayatını kaybetmektedir. Sigara içmeyen bireylerde sigara dumanına maruz 

kalmakta ve birçok problem yaşamaktadır. Sigara kullanımını azaltmak için dünyada ve 

Türkiye‟de birçok  yasa uygulamaya konulmuştur. Türkiye‟deki sigarayla ilgili ilk çalışmalar 

Osmanlı Devleti‟nde başlamış ve günümüze kadar birçok sözleşme ve yasa çerçevesinde 

sigara ile mücadeleye karşı devam edilmiştir. TBMM tarafından 2008 yılında kabul edilen 

5727 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile kapalı mekanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi 

yasaklanmıştır. Bu çalışmada İzmir‟in Bornova ilçesinde bulunan kahvehane sahipleri ve 

müşterileri ile Bornova‟da ikamet eden sigara içen ve içmeyen vatandaşların  tütün kontrol 

programları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır ve veriler nitel araştırma yönteminin bir tekniği 

olan görüşme tekniği ile toplanmış ve yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır 

Anahtar Kelimeler: Tütün yasası, Kahvehane, Sigara 
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1. GĠRĠġ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tütün kullanımı dünyadak en büyük halk sağlığı tehditlerinden 

biri olarak tanımlamaktadır. Sigaradan etkilenme doğum öncesinden baĢlamaktadır. YaĢamın 

tüm evreleri kanser hastalıkları baĢta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açmakta ve hatta 

ölüme kadar götürebilmektedir.  Günümüzde dünyada 1,1 milyar kiĢi tütün ürünü kullanırken 

ülkemizde 15 milyondan fazla kiĢi tütün ürünü kullanmaktadır. Dünyada tütün kullanımına 

bağlı olarak birçok kiĢi hayatını kaybetmektedir. Bu sayı dünyada 7 milyonu geçmiĢtir. Bu 

ölümlern 6 milyonundan fazlası tütün kullanım sonucu ölmesine rağmen 890 bin kiĢi ise 

sadece tütün dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise yaklaĢık 

olarak 100.000 kiĢi her yıl yaĢamını yitirmektedir. DSÖ‟ye göre dünyadaki çocukların yarısı 

tütün ürünlerinin dumanına maruz kalmaktadır. Tütün dumanına maruz kalan çocukların 

sayısınada 700 milyon olarak tahmin edilmektedir (http://havanikoru.org.tr/surec, 2018) 

1.1. Sigara Bağımlılığı ve Nedenleri 

Tütün bitkisinin en çok kullanılan ve bağımlılık yapan türü sigaradır (Güler, 2015: 8). 

Ülkemizde sigara dıĢında kullanılan tütün ürünleri de vardır ve bu ürünler nargile, puro, pipo 

ve yerel bölgelerde ise sarmalık tütündür (Aslan vd., 2010)  

Bireyin bir maddeyi alma isteğini durduramaması ve bunun sonucunda o maddenin yaĢamını, 

beden ve ruh sağlığını, ailesiyle ve toplumla iliĢkisini olumsuz etkilemesi durumuna  

bağımlılık denir (ġimĢek, 2010: 96). Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)‟ne göre bir birey her gün 

düzenli olarak sigara kullanıyosa „sigara bağımlısı‟ olarak kabul edilektedir. Sigaranın içinde 

4000‟e yakın madde bulunmaktadır. Ancak sigaranın içindeki tütünün 3‟te 1‟ini oluĢturan ve 

asıl bağımlılık yapıcı etkisi olan  madde nikotindir (Güler, 2015: 10). 

Nikotin insalarda hem uyarıcı hemde yatiĢtırıcı etkisi olduğu söylenmektedir. Sigara içilmeye 

baĢladığı ilk anda bireyde bir canlama yaratmakta ve zaman geçtikçe sigara bireyin 

kaygılarını yatıĢtırıcı, gerginlik ve kızgınlığını azaltıcı etki göstermektedir. Sigara beynin 

merkezi sinir sistemine etki etmesinden dolayı beyinden dopamin, serotonin gibi keyif verici 

maddelerin salgılanmasına olanak sağlar. Beyin bu maddelerden yoksun kaldığı zaman haz ve 

keyif almak için sigara alma davrannıĢını yeniden sıklaĢtırmaktadır (Durmaz, 2004) 

Sigara içmeye baĢlamak genellikle genç yaĢta baĢlar ve bu davranıĢ alıĢkanlığa dönüĢür. 

Gencin ergenlik dönemine girmesiyle birlikte arkadaĢ çevresine özenme yada arkadaĢ 

çevresine kendini kabul ettirme, arkadaĢlarına kendini ispatlama isteği, etrafa büyüdüğünü 

gösterme yada rol model aldığı birini sigara içtiğini farketme gibi faktörler sigaraya baĢlama 

nedenleri arasında görülebilir. 

http://havanikoru.org.tr/surec
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1.2. Pasif Sigara Kullanımı 

Pasif içicilik sigara içmeyen bir kiĢinin iĢyeri, ev gibi kapalı mekanlarda, sokak, otobüs durağı  

gibi açık mekanlarda sigara dumanına maruz kalmasıdır. Bu duman zararlı maddelerin 

solunması yoluyla vücuda girmektedir (Bildik vd., 2008: 147).  

Dumana maruz kalan kiĢilerde birçok sağlık sorununa neden olmakadır. YetiĢkinlerde baĢ 

ağrısı, burun iltihabı, öksürük, mide bulantısı, hırıltılı soluma gibi bazı semptomlar 

görülmektedir. Pasif içiciliğe maruz kalmak yetiĢkinlere oranla çocuklarda daha ciddi 

tehlikelere neden olmaktadır. Bunun nedeni çocuklar akciğerlerinin daha az geliĢmesi 

nedeniyle daha hızlı nefes almalarıdır. Çocuklarda ise alt solunum yolu enfeksiyonları, alerjik 

bozukluklar, astım geliĢimi, geliĢmede gerilemeler ve ilerki yaĢlada ortaya çıkan kanserler 

görülmektedir ve eğer çocuk bu duruma uzun süreli maruz kalıyorsa sigara içen kiĢiler model 

alabilmekte ve ileride sigara bağımlısı olma riskleri artmaktadır (Öcek vd., 2009: 46-47). 

1.3. Türkiye‟ de YetiĢkinlerde Sigara Kullanımı 

Sigara geliĢmekte olan veya geliĢmiĢ ülkeler farketmeksizin bizim ülkemizde de önemli bir 

sağlık sorunudur. Birçok hastalığa sebep olmaktadır. Bunlardan bazıları kalp krizi, kanser, 

erkeklerde iktidarsızlık, kadınlarda infertilite ve düĢük riskidir. Ülkemizde her yıl erken 

yaĢlarda vatandaĢımız yaĢamın yitirmektedir. Eğer önemli tedbirler alınmazsa bu sayının 

artacağı da öngörülmektedir (Kutlu vd., 2005:. 30-32). 

Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırmaları(KYTA)‟na göre ülkemizde 14,8 milyon kiĢi (%27,1) 

tütün ürünlerini kullanmaktadır ve tütün kullanım sıklığı erkeklerde daha yüksektir 

(erkeklerde %41,5, kadınlarda %13,1).  Tütün kullananların %23,8‟i hergün kullanmaktadır. 

Tütün kullananların %94,8‟i mamul sigara kullanırken çok az bir kısmı olan %0,8 kadarı 

nargile kullanmaktadır. Uyandıktan snra sigara içilme oranı ise %42,1‟dir. Hergün sigara 

kullanan bireylerin sigaraya baĢlama yaĢ ortalaması  17.1‟dir. Erkekler ( 16,8 yıl) kadınlara( 

17,9 yıl) göre sigara içmeye bir yıl erken baĢlamaktadırlar. 

Son 12 ay içinde sigarayı bırakmayı deneyenler (%46)  sigarayı bıırakma nedeni olarak en 

fazla sağlık sorununu beyan etmiĢlerdir. ÇalıĢmaya katılan yetiĢkinlerin %15,6‟sı iĢyerinde, 

%38,3 evlerinde, %26,6‟sı kafe ve kahvehanelerde, %12,9‟u restoranlarda, %10,4‟ü toplu 

taĢıma araçlarında, %6,5‟ resmi dairelerde ve %3,8‟i sağlık kuruluĢlarında sigara dumanından 

pasif olarak etkilendiklerini beyan etmiĢlerdir (Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtıtması 2012, 

2014: 1-2). 

Eğitim düzeyi arttıkça tütün kullanım sıklığıda artmaktadır. En az içen kesim kırsal bölgede 

yaĢayan eğitimi olmayan kadınlardan oluĢmaktadır. En fazla içen kesim de ise erkek ve 

kadınlarda bir fark ortaya çıkmamakla birlikte lise mezunları olarak bulunmuĢtur. YaĢ olarak 

bakıldığında  25-44 yaĢ arsındaki bireyler de en yüksek sıklık görülmektedir. En düĢük değer 

ise erkek ve kadınlarda 65 yaĢ ve üzeri olarak bulunmuĢtur.  Sigara içinlerin büyük çoğunluğu 

yasal yaĢ sınırı olan 18 yaĢın altında sigara satın almaya baĢlamıĢlardır. KYTA‟ya  göre 

günde içilen ortalama sigara saysı 17,7 olarak bulunmuĢtur ve sigara içenlerin %41,1 günün 
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ilk sigarasını uyandıktan hemen sonra içmektedirler(Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtıtması 

2012, 2014: 11). 

1.4. Dünyada Tütün Kontrolü ÇalıĢmaları 

1950 yılında Wynder ve Graham ve yine aynı yıl Doll ve Hill tütün kullanımının  sağlığa çok 

büyük zararının olduğunu raporları ile dikkat çekmiĢlerdir. Ancak ABD Kamu Sağlık 

Hizmetleri Birimi BaĢkanı Surgeon General tarafından tütün kullanımının zararlı olduğunun 

ilk defa dile getirilmesi  ve bu açıklamanın 1964 yılında baĢkan tarafından hazırlanan bir 

raporla duyurulması sonucunda tüm dünyada tütünle mücadele çalıĢmaları baĢlamıĢtır (Güler, 

2015: 44). Daha önceki yıllarda sigara kullanımının sağlığa zararları hakkında makale 

yayınlanmıĢ olmasına rağmen sigara kullanımının akciğer kanseriyle iliĢkisine ilk kez 

değinilmiĢtir (Tomris - Küçün, 2012: 76).  

Tütünle mücadele  etmek amacıyla 1975 yılında ABD‟nin Minnesota eyaletinde „kapalı 

alanlarda temiz hava uygulaması‟ adı altında yasaklar uygulanmaya baĢlamıĢtır. Barlar hariç 

kamusal alalarda uygulanan ilk yasaktır. Tüm kapalı alanları kapsayan yasaklar ( barla ve 

restoranlar dahil) 1990 yılında california da uygulanmaya baĢlamıĢtır ve bu yasaklar daha 

sonra ABD‟nin 35 eyaletine yayılmıĢtır (Tülücü, 2011: 19-20). 

DSÖ 1980 yılnda Dünya Sağlık Gününde sigaranın zararlarını anlatan „sigaran ya da sağlık: 

sağlığı seçin‟ sloganını ortaya çıkarmıĢtır. Daha sonra 1988 yılından itibaren 31 Mayıs 

gününü „ Dünya Sigara Ġçmeme Günü‟ olarak belirlemiĢtir (Tomris - Küçün, 2012: 77). 

DSÖ 1999 yılında gerçekleĢtirilen 52. Dünya Sağlık Asamblesinde üye ülkeler tarafından 

Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesi (TKÇS) hazırlanmaya baĢlanmıĢtır. Dünyada tütün 

kontrolüne yönelik ilk uluslararsı anlaĢma olan ve 4 yılda tamamlanan TÇKS 21 Mayıs 

2003‟de kabul edilmiĢtir (Gelen, 2010: 17-18).  

TÇKS  tütün dumanına maruz kalmayı tamamen ortadan kaldırmayı, tütün dumanından 

korunmayı, yasalar koymayı ve planlı bir Ģekilde yürütülmesini sağlamayı , tütün ürünlerinde 

vergi uygulamasını, reklamların sınırlandırılması gibi ilkeleri amaçlamıĢtır (Güler, 2015: 34) 

1.5. Türkiyede Tütün Kontrolü ÇalıĢmaları 

Türkiye‟de tütün kontrol çalıĢmalarının tarihçesi çok eski yıllara dayanmaktadır. Osmanlı 

Devletinde kullanılan tütüne ilk yasaklar 1600‟lü yıllarda gelmiĢtir. Ancak bu yasak 

sigaranınn zararlı etkileri sonucunda yasaklanmamıĢ, birçok sosyal etkisinden dolayı 

yasaklanmıĢtır bu yüzden yasak etkili olmamıĢtır. 1900‟lü yıllarda Peyami Safa ve Mazhar 

Osman gibi önemli yazarlar bu konuya dikkat çekmeye çalıĢmıĢ ve 5 Mart 1920 yılında Hilali 

Ahdar kurularak sigaranın insanlara verdiği zararlar azaltılmaya çalıĢılmıĢtır (Güler, 2015: 

37). 

1924 yılında kurulan Tekel Ġdaresi ile tütün iĢletmeleri yabancıların ellerinden alınarak devlet 

kontrolüne geçmiĢtir. Bunun sonucunda kaçak yollarla ülkeye tütün mamulleri girmeye 

baĢlamıĢtır ve bunun sonucu olarak tütün ithalati serbest bırakılmıĢtır. 1983 tarihli 2929 sayılı 
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kanun çerçevesinde Tekel ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü tütün ithalatını grçekleĢtirmeye 

baĢlamıĢtır.1986 yılında yaplan değiĢiklikler sonucunda özel firmalarda fabrikalar kurmaya 

baĢlamıĢtır (Güler, 2015: 37). 

Sigara ile mücadele konusunda 1987 yılında Sağlık Bakanlığı ilk adımını atmıĢ ve 1993 

yılında Birinci Ulusal Sigara Kongresi yapılmıĢtır.  Bu kongreye birçok kuruluĢ ve gönüllü 

dernekler katılmıĢtır. Kongrenin ardından bir araya gelen 25 kuruluĢ ve dernek „Sigara ve 

Sağlık Ulusal Komitesi‟ni kurmuĢtur. Bu komite sigaranın sağlığa zararları anlatmak ve 

insanları bilgilendirmek için birçok konferas, toplantı, panel düzenlemiĢlerdir (Eroğlu, 2012: 

15; Ergeneilek, 2005: 42). 1988 yılından itibaren de „Dünya Tütünsüz Günü‟ halkı 

bilinçlendirme çalıĢmaları kapsamında kutlanmaya baĢlamıĢtır (Güler, 2015: 39). 

Türkiye‟deki tütün kontrolü ile ilgili 1996 yılında  4207 numaralı “Tütün Mamüllerinin 

Önlenmesine Dair Kanun” çıkarılmıĢtır. Bu kanuna göre; 

 18 yaĢından küçüklere sigara satıĢı yasaklanmıĢtır. 

 Tütün ürünlerinin reklamı yasaklanmıĢtır. 

 Toplu taĢıma araçlarında sigara kullanımı yasaklanmıĢtır. 

 Televizyonlarda en az ayda 90 dakika olacak Ģekilde eğitici yayınların yapılması 

zorunlu kılınmıĢtır. 

 Sigara paketlerine yazılı uyarılar yada görsel resimler konulması zorunluluğu 

getirilmiĢtir (www.mevzuat.gov.tr, 2018). 

Bir diğer düzenleme ise DSÖ tarafından 2003 yılında yayınlanan “Tütün Kontrol Çerçeve 

SözleĢmesi”nin kabul edilmesiyle gerçekleĢmiĢtir. TKÇS (5261 sayılı kanun) 30 Kasım 2004  

yılında Resmi Gazete de yayınlanmıĢ ve yürürlüğe girmiĢtir. Bu sözleĢme uyarınca 

çalıĢmaların planması amacıyla “Ulusal Tütün Kontrol Programı” hazırlanmıĢtır.  Bu program 

2006-2010 yıllarını kapsamaktadır ve bu program için hazırlanan genelgede pasif içicilik 

üzerinde durulmuĢtur (Aslaner, 2008: 1-2). Bu programa öncülük etmesi ve öngörülen 

politikaların uygulanabilmesi amacıyla 2007 yılında Ulusal Tütün Kontrol Eylem Planı 2008-

2012 yayınlanmıĢtır (Adın, 2016: 31). 

Aynı zamanda 4207 sayılı kanunda değiĢiklik yapılarak ve 5727 sayılı Tütün Mamullerinin 

Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe 

girmiĢtir. Bu yasayla Dumansız Hava Sahası kampanysı baĢlatılmıĢtır. Kafe, restoran ve 

barlar hariç kalan kapalı mekanlarda sigara içilmesi amaçlanmıĢtır. Daha sonra 19 temmuz 

2009 tarihinde tüm kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaklanmıĢtır(www.mevzuat.gov.tr, 

2018). Bir önceki eylem planı sona ermiĢtir. Ancak bir zaman baĢka bir program 

hazırlanmamıĢtır.  Son olarak ise 2015 yılında 2015-2018 Ulusal Tütün Kontrol Programı 

Eylem Planı hazırlanmıĢ ve yayınlanmıĢtır (Adın, 2016: 32). 

http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/
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2. YÖNTEM 

2.1. AraĢtırma Deseni 

Bu araĢtırma da nitel araĢtırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) araĢtırma deseni 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢmaların analizinde betimsel analiz kullanılmıĢtır. Olgubilim hayatımızda 

karĢılaĢtığımız ve farkında olduğumuz ancak üzerinde çok düĢünmediğimiz ve ayrıntılı bir 

anlayıĢa sahip olmadığımız olgulara odaklanan ve derinlemesine inceleyen nitel araĢtırma 

türüdür (Yıldırım ve ġimĢek, 2018 : 69).  Betimsel analiz  önceden elde edilen verilerin, daha 

önceden belirlenen temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir veri analiz 

türüdür. Doğrudan alıntılara sık sık baĢvurulur, böylece görüĢülen bireylerin görüĢleri 

çarpıtıcı ve olduğu gibi yansıtılır. Betimsel analizdeki amaç, bulguların düzenlenerek ve 

yorumlanarak okuyucuya sunulmasıdır. Betimsel analizin dört aĢaması vardır. Birinci 

aĢamada  betimsel analiz için bir çerçeve oluĢturulması gerekir.  AraĢtırma çerçevesini 

oluĢturmak için araĢtırma sorularından, araĢtırmanın kavramsal çerçevesinden yada 

görüĢme/gözlemlerden yararlanılır. OluĢturulan çerçeveye göre verilerin hangi tema altında 

yazılacağı belirlenmiĢ olur. Ardından, tematik çerçeveye göre verilerin iĢlenmesi 

gerekmektedir. Bu süreçte araĢtırmacı verileri okur ve düzenler, ve verileri anlamlı bir Ģekilde 

bir araya getirir. Bu aĢamadan sonra ise bulgular tanımlanır. Bunun için araĢtırmacı doğrudan 

alıntılara yer vermek durumunda kalabilir. Son aĢamada ise bulgular yorumlanır. AraĢtırmacı 

yapmıĢ olduğu bulguların güvenirliğini sağlamak için neden sonuç iliĢkisi kurar ve farklı 

olgular arasında yorum yapar (Yıldırım ve ġimĢek, 2018 : 239-240). 

Nicel veriler ise görüĢme tekniği kullanılarak toplanmıĢtır. GörüĢme nitel araĢtırmada en sık 

kullanılan veri toplama aracıdır. GörüĢmenin amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun 

bakıĢ açısını anlamaktır. Ġnsanlarn neyi neden düĢündükleri, bir konu hkkındaki duygu, tutum 

ve hislerinin neler olduğunu bulmayı amaçlamaktadır. Ġki tür göüĢme vardır: “yapılandırılmıĢ 

görüĢme” ve “yapılandırılmamıĢ görüĢme”.  YapılandırılmıĢ görüĢmelerde bir görüĢme planı 

vardır. Bu plana göre önceden hazırlanan soruların, ne Ģekilde sorulup hangi verilerin 

toplanacağı ayrıntılı biçimde saptanmıĢtır. YapılandırılmamıĢ görüĢme de ise keĢfe yöneliktir 

daha önceden belirlenmiĢ bir soru yoktur, görüĢme kendiliğinden geçekleĢir. Bu görüĢme 

görüĢmeciye büyük esneklik ve hareket serbestliği verir (Yıldırım ve ġimĢek, 2018: 129-131). 

2.2. Katılımcılar 

AraĢtırma da katılımcıların belirlenmesi amacıyla örnekleme yöntemlerinden tabaka 

örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Tabaka örneklem yöntemi hem nitel hemde nicel 

çalıĢmalarda sıklıkla kullanılmaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 2018: 116). 

AraĢtırma verileri Ġzmir kent merkezinde bulunan Bornova ilçesindeki kahvehane sahipleri ve 

müĢterileri ile o bölgede ikamet eden kiĢilerden toplanmıĢtır. UlaĢılan ve araĢtırmayı kabul 

eden  kahvehane sahiplerinden 3 ve müĢterilerinden 3 kiĢiyle görüĢülüĢtür ve Bornova 

ilçesinde ikamet eden sigara içen 2 kiĢi ve sigara içmeyen 2 kiĢiyle görüĢülmüĢtür. GörüĢülen 

toplam kiĢi sayısı 10‟dur. 
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2.3. Veri Toplama Aracı 

AraĢtırmada veri toplamak amacıyla yarı-yapılandırılmıĢ bir görüĢme formu hazırlanmıĢtır. 

Bu form 8 sorudan oluĢmaktadır. Yarı-yapılandırılmıĢ sorularla tütün yasağına iliĢkin 

görüĢlerin ayrıntılı olarak alınması planlanmıĢtır. AraĢtırma problem lerine yönelik soruların 

oluĢturulması için ilgili literatür taranmıĢtır Literatür taranırken Ergeneilek(2005), 

Aslaner(2008), Gelen(2010), Atilla(2010), Tülücü(2011), Eroğlu(2012), Tomris-

Küçün(2012), Demirci(2013), Sözkesen(2013), Güler(2015), ve Adın(2016) tarafından 

yapılan tezlerin soru formları incelenmiĢtir. Bu araĢtırmalar dikkate alınarak yarı-

yapılandırılmıĢ soru formu oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Taslak olarak hazırlanan soru formu 

alanda yer alan uzmanlara incelettirilmiĢtir  

2.4. Verilerin Toplanması 

AraĢtırma verileri 20-25 Ekim 2018 tarihleri arasında katılımcıların görüĢmeyi kabul etmeleri 

neticesinde yapılan görüĢmeler yoluyla veriler toplanmıĢtır. Verilerin toplanması sırasında 

katılımcılardan sözel onam alınmıĢtır. AraĢtırmada tütün yaĢağı hakkındaki bilgi, tutum ve 

görüĢlein belirlemesi amacıyla yüzyüze görüĢmeler araĢtırmacı ve katılımcılar arasında 

yapılmıĢtır 

2.5. Veri Analizi 

Elde edilen görüĢmelerin uzunluğu 80 dakikadır. Kayıt altına alınan görüĢmeler, sesli 

ortamdan yazılı ortama çözüm yapılarak aktarılmak suretiyle bir doküman haline 

dönüĢtürülmüĢtür. Bu döküman ses kayıtlarının çözümü, temalara ayırma ve konu 

bütünlüğünü sağlamak amacıyla yazım sürecinde 5 kez okunmuĢtur. Yapılan görüĢmelerin 

notlandırılmasında çalıĢmanın gizliliği esasına dayanarak rastgele isimler kullanılmıĢ ve metin 

içerisinde (Ahmet, Kahvehane sahibi, 59) Ģeklinde gösterilmiĢtir. 

2.6. Geçerlik ve Güvenirlik 

AraĢtırmada iç ve dıĢ geçerliği  sağlamak amacıyla araĢtırmacı görüĢmeden elde edilen 

metinleri derinlemesine inceleyerek yorumlama yoluna gitmiĢtir. Aynı zamanda verilerin 

özgünlükleri korunarak katılımcıların ifadeleri yorum katılmadan doğrudan alıntılar yapılarak 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmada iç ve dıĢ güvenirliğin sağlanması amacıyla görüĢmelerde soruların 

benzer bir yaklaĢımla sorulmasına, kayıtların aynı Ģekilde tutulmasına, veri analizi sırasında 

aynı süreçlerin takip edilmesine özen gösterilmiĢtir. 

3. BULGULAR 

3.1. Katılımcıların Sigara Yasağı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri 

AraĢtırma kapsamında yapılan görüĢmeler neticesinde katılımcıların sigara yasağı hakkında 

genel bir bilgilerinin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Katılımcıların hepsi kapalı mekanlarda 

sigara içilmesinin yasak olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

“10 yıldan beri kapalı alanlarda içilmesi yasak bunu biliyorum. Kahvehaneler, 

kıraathaneler ve işyerlerinde yasak” (Ahmet, Sigara kullanıcısı, 59) 
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Ahmet kapalı alalarda sigara içilmesinin yasak olduğunu bildiğini ifade ederken AyĢe ise 

kapalı alaların yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluĢlarında da sigara kullanımının yasak 

olduğunu Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 

“Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında yasak olduğunu, kapalı alanlarda sigara 

içmenin yasak olduğunu biliyorum” (AyĢe, Sigara kullanmıyor, 50) 

Konuyla ilgili ifadeler değerlendirildiğinde genel olarak kapalı mekanlarda sigara içmenin 

yasak olduğunu herkesin bildiği  ancak yasanın detaylarının ve içeriğini pek fazla  bilinmediği 

bilgisine ulaĢılmıĢtır. 

3.2. Katılımcıların Sigara Yasağı Hakkındaki GörüĢleri 

Sigara yasağı kapsamında birçok uygulama ve ve yasak yürürlüğe girmiĢtir. Bu yasa hakkında 

birçok farklı görüĢ vardır. Bazı kiĢiler bu yasağın olumlu olduğunu söylerken, bazı kiĢilerde 

olumlu yönlerinin yanında olumsuz yönlerinin de olduğunu ifade etmiĢlerdir. Sigara içen ve 

içmeyen katılımcılar bu yasağı genel olarak olumlu olarak ifade etmiĢlerdir. Kahvehane 

müĢterisi olan Kenan yasağın gerekli bir yasa olduğunu Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: 

“Bence çok olumlu, çok iyi, çok önceden beri çıkarılması gereken bir yasaydı. Biz 

çocukken otobüslerde sigara içiyorlardı, benim şu andaki franjitimin en büyük 

sebeplerinden biri o. ” (Kenan, Kahvehane müĢterisi, 61) 

Kenan‟ın aksine kahvehane iĢleten Mehmet yasağın olumlu yönlerinin olmasının yanında bazı 

saçma yönlerinin olduğunu Ģu Ģekilde izah etmiĢtir: 

 “Bence olumlu. Şu olabilir fakat toplumumuzda sigara alışkanlığı çok fazla. Ben 

kendim içmemekle beraber sigara içmek isteyenleri ayrı bir yerde toplarsın, mekanı 

ikiye bölersin,içmek isteyenler orda içsin, içmek istemeyenlerde diğer tarafta otursun 

gibi. Bir tercih meselesi de olabilir ama sağlık açısından düşünürsek bencede 

içilmemesi daha iyi kapalı alanlarda.........Aslında bu uygulamalarda da saçmalık var 

tabi. Otobüs durağında sigara içmek yasak 3 tarafı çevrili, üstü kapalı diye. Kenarları 

açık olsa müsade etcekler. Tamam ben içmiyorum ama o kadar da saçmalık olmaz 

yani. ”  (Mehmet, Kahvehane sahibi, 63) 

Kahvehane sahibi Mehmet‟in aksine Ali bu yasanın özgürlüğü kısıtlayıcı yapıda olduğunu 

Ģöyle dile getirmiĢtir: 

“Sağlık açısından iyi ama özgürlüğü de kısıtlayıcı. Sağlığa zaralı birşey fakat eee 

alışkanlık. Bunun içinde insanları çok zorunda tutmamak gerekiyor. Kötü olan birçok 

şey var engellenmesi gereken ama yapılmıyor. ” (Ali, Kahvehane Sahibi, 48) 

Nitekim sigara yasağı hakkındaki görüĢlere baktığımızda bu yasaların katılımcılar tarafından 

farklı Ģekilde anlaĢılıyor ve değerlendiriliyor oluĢu bireylerin yasağı algılama Ģekillerine göre 

değiĢmekteir. 
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3.3. Katılımcıların Uygulanan Cezalar Hakkındaki GörüĢleri 

Tütün kontrol kanunu kapsamında kapalı mekanlarda sigara içene ve içtiren mekan sahibine 

verilen para cezaları uygulanmakla birlikte uyarı yazısı asmama, tütün firması ismi bulunan 

kıyafet giyme, eğitim alanlarında sigara satıĢı yapma gibi nedenlerden dolayı cezalar 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu cezaları Kübra Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 

“Bence her yerde içilmemesi gerekiyor artık  Evet ben de sigara içen bir bireyim ama 

ben bu durumdan rahatsızlık duyuyorum. İçilmesi dışarıda açık alanda dahi içilmesi 

yine içmeyen birçok insanın pasif içici olarak zarar görmesine neden oluyor. Bunun 

içinde bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Alınan önlemler ise para cezası, mekan 

sahibi ve işletme sahibiyse işletmenin kapatılması  vs. Ama bunlar bence caydırıcı 

cezalar değil. Çok daha ağır cezalar getirilebilir aslında. İnsanların caydırıcı olması 

için parasını veririm, içerim sigaramı şeklinde düşünmesinden daha ziyade bunu 

yaparsan sonucu bu olacak şeklinde daha ağır cezalar getirilmeli bence.  Bu cezalar 

kesinlikle yeterli değil çünkü kapalı alanda içilmese de ya da içiliyor olsa da parası 

bir şekilde ödeniyor ve feragat ediliyor. Caydırıcılığı kalmıyor. Açık alanda zaten açık 

hava şeklinde bir bahane ve sebep giriyor, bu da çok mantıklı olmuyor. Yerler 

izmaritlerle dolu. ” (Kübra, Sigara kullanıcısı, 36) 

Kahvehane sahibi Mehmet ise bu cezaların kendilerini olumsuz etkilediğini, müĢteri kaybına 

neden olduğunu ve bu yasak yerlerde sigara içmenin  çeĢitli Ģekillerde kılıfına uydurularak 

devam ettiğini ifade Ģu Ģekilde dile getirmiĢtir: 

“İşyerine önce uyarıda bulunuyorlar, ikinci geldiklerinde artık yazabildikleri kadar 

ceza yazıyorlar. 6 milyarda başlıyor cezası. İçenlere de en son 106 liraydı galiba.  Bu 

cezalar yeteri kadar uygulanmıyor.Yani şimdi ben içirtmediğim için birçok arkadaş 

benim kahveye gelmiyor. Niye gelmiyor? Bem gitcem orda okey oynucam, parası 

olmasa bile zaman geçirmek için okey oynucam, kağıt oynucam, ben ondan zevk 

alıyom hem sigara içcem hem çay içcem hem de oyun oynucam diye düşünüyor. 

Mekanların dışında branda ile çeviriyorlar, her tarafı kapalı,  burda sigara içmek 

serbest. Sigaralı alan yaratıyor bütün esnaflar buralarda. Bu da doğru değil. Madem 

uygulanacaksa naylonun altında yada brandanın altında bir kapalı alan yaratıpta 

sigara içilmenin bir anlamı yok.............. Cezalar bence yeterli. 6 milyar bi para bizim 

gibi esnaflar için az bir para değil. Duyduğuma göre bu restorant ve içkili eğlence 

mekanlarında çok daha fazlasını uyguluyarlarmış. Hatta akşam öyle bir muhabbet 

oldu. Denetimler belli sürelerle yapılıyor galiba. 10‟a kadar sigara yasak içkili 

mekanlarda ve içkili yerlerde ondan sonra içebilirsiniz diye bir muhabbet duydum 

ben.  Bu da doğru birşey değil. Şimdi adamlar alkol alacak yanında sigara içmek 

istiyor. 10‟dan sonra küllükleri koyuyorlarmış, bak mesela ben küllük koyamıyorum 

neden küllük yasak içerde. Kül tabağı var diye bile ceza kesiyorlar. Şimdi bizim şekeri 

adam alıyor, kağıdını açıyo, yere atıyor bu sefer. Ama mesela masanın üzerinde bir 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

383 

 

tane kül tabağı gibi birşey olsa oraya atıyor hem ortamda temiz kalıyor. Bazı şeylerde 

ufak tefek saçmalıklar var. ”  (Mehmet, Kahvehane sahibi, 63) 

Kahvehane sahibi Mustafa ise Mehmet‟in dediklerini Ģu Ģekilde onaylamıĢtır: 

“Müşteri sayımızda sıkıntı oldu tabi. Birazcık birazcık düşmeye başladı. Daha önce 

gelen müşterilerimiz artık sigara içmelerine izin vermediğimiz için içilmesine izin 

verilen mekanlara gitmeye başladılar. ”  (Mustafa, Kahvehane sahibi, 35) 

Verilen bu cezalara baktığımzda toplumun bir kesimi bu cezalardan oldukça memnundur 

ancak cezaların yeterince caydırıcı olmadığını düĢünmektedir. Kahvehane sahipleri ise bu 

yasağın müĢteri sayılarını azalttığını ve cezaların esnaf için çok yüksek olduğunu 

düĢündüklerini belirtmektedir. 

3.4. Sigara Yasaği Kapsaminda Uyulmasi Gereken Kurallar 

3.4.1. Katılımıların Sigara Yasağı Çerçevesinde Yayınlanan Kamu Spotları Hakkındaki 

DüĢünceleri 

Her kanal belirli saatlerde belirli dakika boyunca kamu spotu yayınlamak zorundadır. Bu 

spotların içinde sigarayla alakalı çekilmiĢ olanlar da mevcuttur. Bu konu hakkında genel 

görüĢ kamu spotlarının etkisinin olmadığı yönündedir. Banu bu konuyu Ģu Ģekilde izah 

etmiĢtir. 

“Çok bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Sadece hatta rekamlarda görmüştüm. 

Sadece bir tanesi çıkarıldı reklamlardan. Şey, trake solunumu yapan yaşlı bir adamın 

olduğu kısım bazı kanallarda veriliyor, bazı kanallarda verilmiyor. Benim babamda 

gırtlak kanseri sigaradan dolayı, o da aynı şekilde gırtlaktan solunum yapıyor, yani o 

biraz etkiliyordu beni ama yani o da her kanal vermiyor. O kısmı çıkarıpta veriyorlar. 

Onun dışındakilerin etkili olduğunu sanmıyorum. Her kanalda öyle değil ona dikkat 

ettim. Bazı kanllarda veriliyor, bazı kanallarda o kısım verilmiyor. ” (Banu, Sigara 

kullanmıyor, 26) 

Banu kamu spotları yayılanırken daha etkili olduğunu düĢündüğü kısımların genellikle 

gösterilmediğini ve o kısmın yayından çıkarıldığını belirtmiĢtir. Kübra uygulanan bu 

kuralların caydırıcılığından çok özendirici etkisi olduğunu ifade etmiĢtir: 

“Hiçbir etkisi olmuyor inanın buna. Yani kamu spotunda oluşturulan caydırıcılığı olan 

değil de biraz daha teşvik edici oldu bakarsanız. Bir filmde, bir dizide, bir sahnede 

sigara içildiği zaman orası buzlanıyor, yok gibi gösteriliyor ama orda. Bizim 

toplumumuzda şey vardır ya yasak olan şey her zaman tatlıdır. O yasaklandıkça ona 

bir gizem katıldıkça daha bir cezbedici hale getiriliyor. ” (Kübra, Sigara kullanıcısı, 

36) 

Kahvehane sahibi Mehmet ise sigara yasağı gelmeden önce yaĢadığı bir anısını Ģöyle 

anlatmıĢtır:  
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 “Ama eski nesil ben size şöye bir anımı anlatacağım. Sigara yasağı yoktur. Sigaranın 

zararlarını anlatan birkaç tane resim buldum o zaman, astım duvarlara. Şimdi 

arkadaşlar bakıyor bir eline bir sigara diğer eline bir sigara yakıp resimlere karşı 

üflüyorlar, o  inat olsun diye içcez bunu diyor hemde iki tane sigarayı aynı anda 

yakarak. ” (Mehmet, Kahvehane sahibi, 63) 

3.4.2. Katılımcıların Sigara Paketleri Üzerine Uyarıcı Yazı ve Resimlerin Konması 

Hakkındaki DüĢünceleri 

Tütün kontrol programı çerçevesinde sigara paketlerinin üzerine uyarıcı yazı ve resim koyma 

zorunluluğu gelmiĢtir. Kahvehane müĢterisi olan Hasan bu durumu Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 

“Kesinlikle şunu söyleyeyim o resmi hiç bir sigara içen tiryaki bakmıyor. Çünkü o 

kadar şeyler var ölümle mölümle mücadele var, nefes darlığı var. Şu anda 20 kişiye 

sorun 19 kişi sigaranın üstünde ne resim var bilmez çünkü bakmıyor bile onun hedefi 

sigara içmek nikotin içmek. Bana göre ben kendi şahsım adına söylüyorum bir 

caydırıcılığı yok.” (Hasan, Kahvehane müĢterisi, 56) 

Bu resim yazılarınn hiçbir etkisinin olmadığını Banu da Ģu Ģekilde beyan etmiĢtir: 

“Yani hiç, hiç hemde. Orda var olup olmaması, orda çiçek de olsa böcek de olsa, ciğer 

de olsa hiçbirşey farkedeceğini sanmıyorum. ” (Banu, Sigara kullanmıyor, 26) 

AraĢtırmaya katılan katılımcıların hepsi bu resim ve yazıların iĢe yaramadığını ve sigara 

tiryakilerinin bakmadan aldığını ifade etmiĢlerdir. 

3.4.3. Katılımıların 18 yaĢ Altındakilere Tütün Ürünlerinin SatıĢının Yasaklanması 

Hakkındaki GörüĢleri 

Yine bu yasa kapsamında 18 yaĢ altındaki çocuklara tütün satıĢı yasaklanmıĢtır. Bu yasanın 

uygulanmadığını Kenan Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 

“Tam olarak uygulanmıyor çünkü adam burda ticaretine bakıyor. Çocukları 

gönderiyorlar git şurdan sigara al diyorlar gidip alıp geliyor çocuk. ” (Kenan, 

Kahvehane müĢterisi, 61)  

Bu burumu Kübra ise Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: 

“Uygulanmıyor. Ben görmüyorum çevremde. Ellerinde 15 yaşındaki 16 yaşındaki 

çocukların ellerinde sigaralar görüyorum, çevrede, dışarda, ailede içersinde veya 

akrabalarımızda. Bu uygulanmıyor ki çocuklar bunu çok rahat şekilde 

kullanabiliyorlar. Uygulanmamasının sebebi ise para kazanmak. Satıcı firma için para 

kazanmak. El altından vererek yine parasını kazanıyor. ” (Kübra, Sigara kullanıcısı, 

36) 

Tüm katılımcıların ortak olarak söylediği Ģey 18 yaĢın altındaki çocuklara sigara satıĢının 

yapıldığıdır. Bunun nedenini de para kazanmak olduğunu ifade etmiĢlerdir. 
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3.5. Katılımcıların Sigaraya Gelen Vergiler Hakkındaki GörüĢleri 

Son zamanlarda sigaraya gelen vergiler artmakta ve sigara fiyatları zamlanmaktadır. Bu 

durumun olumlu olabileceğini AyĢe Ģu Ģekilde ifade  etmiĢtir: 

“Bence sigara fiyatları daha da arttıtılmalı. Vergilerde arttırılmalı. Belki sigara 

içenler bana kızacak ama belki bu birazcık daha caydırıcı olabilir sigara fiyatlarının 

artması. Çünkü sigara içmek için belli bir bütçe ayırması gerekiyor o kişilerin, çocuk 

yaşta da bu başlandığı için en azından fiyatlar pahalı olursa küçük yaştaki çocuklar 

harçlıklarıyla sigara alamazlar, özendikleri için sigara alamazlar, ulaşamazlar, bu 

açıdan ulaşılması biraz daha zorlaştırılmalı. Biraz insanın canını acıtmalı sigara 

fiyatları. ” (AyĢe, Sigara kullanmıyor, 50) 

AyĢe‟nin aksine Mehmet sigara fiyatlarının yükselmesinin caydırıcı bir etkisinin 

olmayacağını Ģu Ģekilde izah etmiĢtir: 

“Sigara içmediğim için vergiler çok fazla, onları da düşünmek lazım. Madem sigara 

içenler var, istesekte bırakmıyorlar o kadarda  vergi çok fazla. Caydırıcılık sırf 

vergiyle olmaması lazım. İnsanları bilinçlendirerek caydırmak lazım. ” (Mehmet, 

Kahvehane sahibi, 63) 

Mehmet sigara kulanımının azatılmasının halkı bilinçlendirerek olacağını düĢünmektedir. 

Sinan ise sigara fiyatlarının arttıkça sarma ve kaçak ürünlere talebin arttığını ve satıĢlarının 

gizlice yapıldığını Ģu Ģekilde beyan etmiĢtir: 

“Şimdi tabiki yani gelmesini istemiyoruz. Hatta yılbaşında büyük bir zam var gelen. 

Marlboro‟nun mesela ben şu anda  Marlboro içiyorum 13 tl. 17 tl olacağını 

söylüyorlar bakkallar. Biraz tabi ya ondan kaçacağız küçüklere 10 liralık 5 liralık 

sigaralara başlayacağız yani. Zaten ne kadar zam olursa burda da kaçak tütüne şey 

var. İnsanlara buraya gidiyor ucuz diyor, diğer kaçak sigaralara. Masa altında 

satanlar var bunları. ” (Sinan, Kahvehane müĢterisi, 55)  

3.6. Katılımcıların Sigara Kulanımının Azaltılması ve Sigaranın Zararlarının Önlenmesi 

Hakkındaki GörüĢleri 

Sigara içen bireye büyük zararlar vermenin yanında topluma da zarar vermektedir. GeçmiĢ 

yıllardan beri sigara kullanımının azaltılması ve zararlarının önlenmesi için çalıĢmalar 

yürütülmektedir. Günümüde çeĢitli yasaklar ve çalıĢmalarla sigaraya karĢı açılan savaĢ devam 

ettirilmektedir.AraĢtırmaya katılan katılımcılara göre sigarayla baĢ etmenin en iyi yolu 

bilinçlendirmedir. Bu bilinçlendirme çalıĢaları ise küçük yaĢlarda baĢlamalıdır. Bu 

düĢüncesini AyĢe Ģu Ģekilde aktarmıĢtır: 

“Küçük yaşlardan itibaren, ilkokuldan itibaren hatta anasınıfından itibaren sigaranın 

zararlarıyla ilgili okullarda çocuklara daha iyi eğitimler, daha kapsayıcı eğitimler, 

daha yoğun eğitimler verilmeli, bunlar görsellerle desteklenmeli, bu konuda uzman 

kişiler sağlık personeli çocukları bilgilendirilmeli, gerekirse bu hastalığa maruz 
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kalmış, yani sigaradan dolayı hasta olmuş, hastahanede yatan veya zarar gören 

kişilerle birebir bu çocuklar görüştürülmeli veya herhangibir alanda buluşturulmalı. 

Küçük yaşlarda bu soru çözülmeli. Çünkü sigaraya başladıktan sonra buda bir 

bağımlılık ve bırakılması çok zor. Hani içmeyenler için bize söylemek kolay ama 

içinlerin bunu bırakması çok zor. ” (AyĢe, Sigara kullanmıyor, 50) 

Bir diğer kiĢi ise Ģu Ģekilde beyanda bulunmuĢtur: 

“ Olabildiğince açık alanlarda, parklarda,  kafeteryada, restorantlarda insanlar yasak 

olan yerlede içmeyip diğer isanların da bir şekilde içmemeleri gerektiği konusunda, 

bilinçlendirerek ancak cezayla değil de bilgiyle, eğitimle, teşvik edici ne biliyim belki 

yarışmalar düzenlenebilir bununla ilgili veya sağlık kuruluşlarında insanların 

birbirine yardım ederek özellikle onkoloji hastalarına veya başka bir hastalık 

biliminde yardımcı olarak o insanların neler yaşadığını görerek bu şekilde desteklerle 

belki daha farklı olabilir. ” (Kübra, Sigara kullanıcısı, 36) 

Kübra‟ya göre bu durumla baĢ edebilmenin bir diğer yolu sigaradan dolayı sorun yaĢamıĢ 

bireylerle sigara kullanıcılarını buluĢturmaktır.  Banu ise bu mücadele çeĢitli aktörlerin 

devreye sokulması gerektiğine vurgu yapmıĢtır. 

 “Yani bunun bir yolunun olduğunu düşünmüyorum aslında. Sonuçta insanlar bu bir 

bağımlılık olduğu için şu olabilir tabi yine bağımlılıkla mücadele için gönüllü 

kuruluşlar var ama insanlar burya gidipte destek alamıyorlar. Bunu daha fazla 

insanlara ulaşma adına birşeyler yapılıpta onları bununla müvadele etme yoluna 

gidilebilir. Onun dışında maddi olarak fiyatı arttıralım, ceza verelimin bir etkisi 

olacağını düşünmüyorum. ” (Banu, Sigara kullanmıyor, 26) 

4. SONUÇ 

Bu çalıĢma kahvehane sahibi ve müĢterileri ile Bornova‟da ikamet eden vatandaĢların sigara 

yasağı ile ilgili bilgi tutum ve davranıĢlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıĢtır. Bu 

çalıĢmaya göre tütün yasağı hakkında toplumun genel bir bilgisinin olduğu kanısına 

varılmıĢtır. Ancak bireyler tütün kontrol yasasının içeriğinin ne olduğunu ve tam olarak 

nereleri kapsadığını bilmemektedir. 

AraĢtırmaya katılan kiĢilere göre bu yasanın hem olumlu hemde olumsuz yönleri vardır. 

Insanların sağlığının ve çevrenin korunması açısından olumlu olduğuna değinilirken, 

kahvehane sahipleri ise bu yasanın kendilerini olumsuz etkilediğine ve müĢteri potansiyelinde 

bir azalmaya neden olduğuna değinmiĢlerdir.  

Sigara yasağı kapsamında gelen cezaların da bir caydırıcılığının olmadığı ve bazı durumlarda 

da tam tersi bir reaksiyona neden olduğu araĢtırmamız sonucunda bulunmuĢtur. Aynı 

zamanda sigaraya gelen vergiler ve zamlar sigara içme davranıĢını azaltmamakta ve sarma, 

kaçak tütün gibi ürünlerin kullanılmasına olanak sağlamaktadır.  
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Bu yasa kapsamında yapılan kamu spotları yada sigara paketlerinin üzerine konan uyarıcı 

yazılar ve resimler sigara içme davranıĢında bir değiĢikliğe neden olmamaktadır. Çünkü 

sigara tiryakileri o resimlere bakmamakta ve baksa bile içmeye devam etmektedirler. Ve aynı 

yasa kapsamında 18 yaĢından küçüklere tütün mamullerinin satıĢının yasak olmasına rağmen 

artan oranda sigara kullanımı ortaokul çağına kadar inmiĢtir. Bu durum da bu yasağın 

çiğnendiğini göstermektedir. 

Tütün kullanımı ve zararları konusunda bilinçli bir toplum olma yönünde bilgi paylaĢımı ve 

eğitimin rolü çok büyüktür çünkü uygulanan cezaların veya vergilerin sigaranın 

caydırıcılığına bir etkisinin olmadığını görülmektedir.. Bir toplum bilinçlendikçe sigara 

kullanımı azalacaktır. Eğer bir toplumu bilinçlendirmek istiyorsak buna küçük yaĢtaki 

çocuklardan baĢlamak gerekmektdir. Küçük yaĢtaki çocuklara sigaranın zararlarıyla ilgili 

anlayabilecekleri Ģekilde, yaĢ düzeylerine ve kapasitelerine göre eğitim verilmelidir. Bu 

eğitim okulda ve ailede devamlı olarak sağlanmalıdır. Çocuklar eğitilirken sigara yüzünden 

dolayı sağlık problemleri yaĢamıĢ kiĢiler ile görüĢtürülmeli ve onlarla iletiĢime geçmesi 

sağlanmalıdır. Bu sorun küçük yaĢlarda çözülmelidir. YetiĢkin bireylerle de gönüllü kurum ve 

kuruluĢlar arasında bağlantı kurularak bağımlılıkla mücadele konusunda destek verilmelidir. 
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ÇOCUK MAHKEMESĠ'NDE ÇALIġAN SOSYAL ÇALIġMA 

GÖREVLĠLERĠNĠN MADDE KULLANAN ÇOCUKLARA YÖNELĠK 

DEĞERLENDĠRMELERĠ 

Tuğba YÜCE 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; çocuk mahkemelerinde çalışan sosyal çalışma görevlerinin madde 

kullanan çocuklara yönelik değerlendirmelerinin ortaya konulmasıdır. Araştırma kapsamında 

çocuk mahkemelerinde görev yapmakta olan 5 sosyal çalışma görevlisi ile görüşmeler 

gerçekleştirilmiş ve bu görevlilerin madde kullanan çocuklara yönelik bakış açıları 

anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular incelendiğinde verilerin sosyal 

çalışma görevlilerinin iş durumlarına yönelik görüşleri, işleri ile ilgili yasal düzenlemelere 

ilişkin görüşleri, madde kullanan çocuk ve ailesinin profiline yönelik görüşleri, madde 

kullanımına neden olan etkenler ve madde ve suç ilişkisine yönelik görüşleri, madde kullanan 

çocuklara yönelik olarak verdikleri tedbir kararlarına ilişkin görüşleri, ideallerindeki teşkilat 

yapılanmasına yönelik önerileri ve çocukların madde kullanımlarını önlemeye ve çocukları 

topluma kazandırmaya yönelik önerileri başlıkları altında toplandığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Madde bağımlılığı, çocuk adalet sistemi, çocuk mahkemeleri, sosyal 

çalışma görevlisi. 

 

1.GĠRĠġ 

1.1.Çocuk ve Gençlerde Madde Bağımlılığı 

Bağımlılık ve onunla bağlantılı olarak da madde bağımlılığı kavramları ile ilgili literatürde 

pek çok farklı tanımlamalar yapılmıĢtır. Genel anlamı ile bağımlılık bireyin iradesi dıĢında 

geliĢen, zorlayıcı ve kronik bir ihtiyaç olup, kiĢinin psikolojik ve fizyolojik zararlarının 

farkında olmasına rağmen bağımlılığı sağlayan maddeye/kiĢiye karĢı duyduğu yoğun arzu, bu 

arzunun karĢılanmaması halinde huzursuzluk oluĢturacak kadar güçlü bir gereksinim ve   

kullanım ile birlikte kiĢi üzerinde meydana gelen sahte iyi oluĢ hali olarak tanımlanabilir 

(Akpınar Özdemir, 2011; Townsend, 2015; Uzbay, 2009). Madde bağımlılığı ise çocuklar ve 

gençler açısından önemli tehlike arz eden bağımlılık türlerinden birisidir. Dünya Sağlık 

Örgütü madde bağımlılığını alkol ve yasadıĢı uyuĢturucu dahil psikoaktif maddelerin, zararlı 

veya tehlikeli kullanımı olarak tanımlamıĢtır (WHO, 2018). Bağımlılık yapıcı maddeler 

arasında kullanımı en yaygın olanlar sigara ve alkoldür. Bunu ise uçucu (katı, sıvı, gaz) ve 

uyuĢturucu (esrar, ekstazi, kokain, eroin vb.) maddeler takip etmektedir. 

Madde kullanımı geçmiĢten günümüze kadar toplumları olumsuz anlamda etkileyen ciddi bir 

sorundur. Özellikle son yıllarda geleceğimizi Ģekillendirecek olan çocuk ve gençlerde madde 

kullanımı giderek daha görünür olmakta ve sayısal olarak da önemli bir artıĢ sergilemektedir. 

Son zamanlarda yapılan araĢtırmalara baktığımızda özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin 

madde kullanımında hızlı bir artıĢ olduğu ortaya konulmuĢtur (Gürol, 2008; Meclis AraĢtırma 

Komisyonu Raporu, 2008). Meclis AraĢtırma Komisyonu 2008 yılında yaptırdığı araĢtırmada, 

madde kullananların yaklaĢık % 75.0'inin, madde kullanmaya 20 yaĢından önce baĢladıklarını 
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tespit ettirmiĢtir (Meclis AraĢtırma Komisyonu Raporu, 2008). Günümüzde gençlerin madde 

kullanım sebeplerine baktığımızda madde bağımlılığına neden olan baĢlıca nedenleri biyolojik 

ve psikososyal-ekonomik nedenler olarak ikiye ayırabiliriz. Biyolojik nedenler arasında 

kalıtım, cinsiyet ve yaĢ; psikososyal ve ekonomik nedenler arasında ise kiĢilik, toplumsal 

etkenler, merak ve stres gibi nedenlerden söz etmek mümkündür (CoĢkun, 2008). Ancak 

bağımlılığa sebep olan bütün nedenler net olarak belirlenmiĢ değildir ( Ögel, 2001). Yukarıda 

bahsedilen nedenlere ek olarak birçok neden bağımlılığa sebep olarak gösterilebilir. Örneğin 

aile, çocuk ya da gencin davranıĢlarına rehberlik edecek değerleri kazanmasında ve sosyal 

yönden sorumluluklarını öğrenmesi konusunda en etkili kurumdur (Yavuzer, 2017). Ailenin 

iĢleyiĢinde meydana gelen herhangi bir aksaklık, aile üyeleri içinde madde kullanımının 

olması ya da ebeveynlerin ilgisizliği çocuk ya da genci madde kullanımına itebilir. Yapılan 

araĢtırmalar gençlerin en çok merak nedeni ile madde kullanmaya baĢladığını, gençleri madde 

kullanmaya iten ikinci nedenin ise arkadaĢ baskısı olduğunu, gençlerin kendilerini kanıtlamak 

ve beğeni toplamak için de madde kullanımına yöneldiklerini göstermektedir 

(http://www.ogelk.net/Dosyadepo/etyoloji.pdf). 

Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde çocuk ve gençler toplumun önemli bir kısmını 

oluĢturmaktadır. Çocuk ve gençlerde madde kullanımı sadece kullanan bireyi değil, mezzo 

düzeyde aileyi ve makro düzeyde toplumu da derinden etkilemekte, fiziksel ve ruhsal 

sorunların yanında birçok sosyal, hukuki ve ekonomik sorunu da beraberinde getirmektedir  

(ġahiner, 2012). Madde kullanan kiĢide duyguların yoğunluğunda artma, vücutta hormonal ve 

fizyolojik açıdan değiĢimler, irrasyonel davranıĢ sergileme ve bilincin kontrol 

mekanizmasında zayıflama gibi durumlar ortaya çıkabilir ve bu durumlar bireyi suça itebilir 

(Altuner ve ark. 2009; Goldstein P.J. 1985'den akt. Baysan Arabacı ve ark. 2017). BaĢka 

açıdan bakıldığında ise kiĢi bağımlı olduğu maddeyi elde etmek için Ģiddete baĢvurarak suça 

sürüklenebilir (Goldstein P.J. 1985'den akt. Baysan Arabacı ve ark. 2017). Ya da suça 

sürüklenmiĢ kiĢilerin madde kullanılan ortamlarla ve alt kültürlerle iletiĢiminin daha fazla 

olması nedeniyle suça sürüklenme durumu kiĢiyi madde kullanmaya itebilir (Altuner ve ark. 

2009). Tüm bu sebeplerden dolayı madde kullanımı hukuki bir sorun haline gelmiĢ ve toplum 

için de bir tehdit oluĢturmuĢ olur. Bu tehdit ile birlikte toplumsal düzende aksamalar ortaya 

çıkar. Toplumda düzeni yeniden inĢa etme gereği doğar. Toplumda düzeni yeniden sağlamak 

için adalet mekanizması devreye girer. Madde kullanan kiĢi hem çocuk hem de suça 

sürüklenmiĢ olduğu için de çocuk adalet sistemi içerisindeki yerini alır.  

Çocuk adalet sisteminde çocuğu yetiĢkinden ayıran temel nokta; yetiĢkinler için koruyucu 

önleyici tedbir kararları uygulanmazken çocuklar için koruyucu önleyici tedbir kararları 

uygulanmasıdır. Tedbir kararları ise çocuk adalet sisteminin çok disiplinli ve bütüncül 

yapısına uyumlu bir çerçeve getiren 2005 tarih ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nda yer 

alır. Çocuk Koruma Kanunu'ndaki tedbir kararlarını sayacak olursak bunlar; danıĢmanlık 

tedbiri, eğitim tedbiri, bakım tedbiri, sağlık tedbiri ve barınma tedbiridir (ÇKK, m.5). Çocuk 

adalet sistemi içerisinde yukarıda sayılan bu tedbirleri yerine getiren kurum ise çocuk 

mahkemeleridir. Çocuk mahkemelerinde ise çocuklarla görüĢüp çocuk hakkında uygun 
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gördüğü tedbirleri yazarak rapor halinde hakime sunan kiĢiler ise sosyal çalıĢma 

görevlileridir. 

Çocuk adli sürece dahil olduktan sonra sosyal çalıĢma görevlisinin yapması gereken çeĢitli 

görevler vardır. Bu görevler; yakalama anında çocuğa destek olmak, çocukla yapılan 

görüĢmeler ve çocuk ifadesi sırasında çocuğun yanında bulunmak, çocuğun iliĢki içerisinde 

olduğu tüm kiĢi, kurum ve kuruluĢlarla iletiĢim halinde olmak, çocuğun durumu ve karakter 

özellikleri hakkında sosyal inceleme raporları hazırlamak ve hazırladıkları raporları 

kendilerini görevlendiren mercie sunmak, yönlendirme iĢlemini organize etmek, toplumdaki 

genç suçluları denetlemek/süpervize etmek, hapis cezası süresince destek sağlamak, 

salıverilme için hazırlık çalıĢmaları yapmak, salıverilme sonrasında çocuğa destek sağlamak, 

uzmanlık alanına giren konularda görüĢlerini bildirmek vb. olarak sayılabilir (T.C. Adalet 

Bakanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 

Türkiye Adalet Akademisi ve UNICEF Türkiye, 2013; ÇKK, m.19; Uluğtekin, 2004). 

Bu araĢtırmada, çocuk adalet sistemi içerisindeki çocuk mahkemelerinde çalıĢan sosyal 

çalıĢma görevlerinin vereceği bilgiler ve paylaĢacağı deneyimlerden yola çıkarak sosyal 

çalıĢma görevlilerinin gözünden madde kullanan suça sürüklenmiĢ çocukların nasıl profile 

sahip olduklarının, madde kullanımına iliĢkin yapılan uygulamaların, uygulamalarda görülen 

eksikliklerin ortaya konması amaçlanmakta ve uygulamalarda görülen eksikliklerin 

giderilmesine yönelik mahkeme uzmanları tarafından öneriler sunulmaktadır.  

2.YÖNTEM 

2.1.AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırma çocuk mahkemelerinde görev yapan sosyal çalıĢma görevlilerinin gözünden suça 

sürüklenmiĢ madde kullanan çocuk profilini, madde kullanımına yönelik uygulamaları, 

uygulamalarda görülen eksiklikleri, eksiklikleri gidermeye yönelik ne gibi çözüm önerileri 

getirilebileceğini daha detaylı olarak ortaya koyabilmek amacıyla tarama modeline göre 

yapılandırılmıĢ nitel bir araĢtırmadır. 

2.2.Evren ve Örneklem 

AraĢtırmada amaçlı örnekleme yolu izlenmiĢ olup ölçüt örnekleme göre çalıĢma grubu 

oluĢturulmuĢtur (Yıldırım ve ġimĢek, 2016). Katılımcıların örneklem grubuna dahil 

edilmesinde çocuk mahkemesinde çalıĢıyor olma, sosyal çalıĢma görevlisi olma, çocuk adalet 

sistemi uygulamalarında yaĢanılan sorunları deneyimlemiĢ olma ölçütleri esas alınmıĢtır. 

Örneklem, yapılan nitel araĢtırmada Bakırköy Adliyesi'ne bağlı çocuk mahkemelerinde sosyal 

çalıĢma görevlisi olarak görev yapan ve iletiĢime geçilebilen, kiĢi sayısı en az üç olarak 

belirlenmiĢ, ancak sonuca ulaĢana kadar yani sonuçlardan doyum alana kadar kiĢi sayısı 

artırılabilir diye düĢünülmüĢtür. AraĢtırma sonunda 5 sosyal çalıĢma görevlisi ile 

görüĢülmüĢtür. 
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2.3.Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada nitel araĢtırma deseni benimsendiğinden kullanılacak veriler yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme formu kullanılarak derinlemesine görüĢme tekniğiyle toplanmıĢtır. Yapılan 

görüĢmeler sırasında ses kayıt cihazı kullanılmıĢ ve kayıtlar yazıya dökülmüĢtür.  

2.4.Veri Toplama Süreci 

AraĢtırmanın veri toplama sürecinin 20.11.2018 ve 05.12.2018 tarihleri arasında 

tamamlanması planlanmıĢtır. Veriler çocuk mahkemelerinde sosyal çalıĢma görevlisi olarak 

görev alan mahkeme uzmanları ile yüz yüze görüĢmeler, görüĢmelerin ses kayıt cihazıyla 

kaydedilmesi ve kayıtların çözümlenmesi yoluyla toplanmıĢtır. GörüĢmeler sosyal çalıĢma 

görevlilerinin çalıĢma ortamlarında gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢülen kiĢilerin gerçek isimleri 

gizlilik ve mahremiyet gerekçesi ile kullanılmamıĢ ve bu kiĢilere yeni isimler verilmiĢtir. 

2.5.Verilerin Analizi 

AraĢtırma sürecinde elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

Bu araĢtırmanın veri analiz sürecinde;  iĢ durumları, yasal düzenlemeler, madde kullanan 

çocuk ve ailesinin profili, madde kullanımına neden olan etkenler ve madde ve suç iliĢkisi, 

tedbir kararları, idealdeki teĢkilat yapılanması ve madde kullanımını önleme ve çocukları 

topluma kazandırma baĢlıkları tema olarak seçilmiĢtir.  

3.BULGULAR 

Bu kısımda, araĢtırma kapsamında elde edilen verilere iliĢkin bulgulara yer verilmiĢtir. 

3.1.Katılımcıların GörüĢtükleri Vakalardaki Madde Kullanımına ĠliĢkin Sayısal Veri 

Tahminleri 

      K1      K2        K3        K4       K5 

Yıllık 

Ortalama 

Vaka Sayısı 

    40-60     40-50      80-90     25-30       100 

Gelen 

Vakalarda 

Madde 

Kullanım 

Oranı 

      

     %75 

     

      %50 

    

   %30-40 

 

     %20 

   

     %80 

Kullanılan 

Madde 

ÇeĢitleri 

Esrar, eroin, 

bonzai,ekstazi 

Esrar, bonzai Esrar, kubar, 

bonzai  

Esrar, 

kokain,uçucu 

madde 

Esrar, Kubar, 

Bonzai, Bali, 

Eroin,Tiner 

Madde 

Kullanımında 

Riskli YaĢlar 

  

Ergenlik 

 

     13-16 

 

     13-14 

 

Her yaĢ  

grubu 

 

Ortaokul ve 

Lise 

Madde 

Kullanımına 

BaĢlama YaĢı  

       

       12 

 

     12-13 

 

       12 

 

    13-15 

 

        13 
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Çizelge 3.1. de katılımcıların görüĢtükleri vakalardaki madde kullanımına iliĢkin sayısal veri 

tahminleri yer almaktadır. Çizelge incelendiğinde katılımcıların yıllık 25 ile 100 arasında 

vaka gördükleri, görülen toplam vakalardaki madde kullanım oranları değiĢmekle birlikte en 

az beĢ çocuktan birinin madde kullanım geçmiĢinin olduğu, katılımcıların ifadelerine göre 

çocuklar bağımlı olmasa bile büyük bir çoğunluğunun maddeyi denediği, çok sabıkası 

olanlarda ve erkek çocuklarında madde kullanımının daha sık olduğu, en sık kullanılan 

maddenin esrar olduğu, onu bonzainin takip ettiği, kubar, ekstazi, eroin, kokain, uçucu madde 

kullanımının da yine görüĢme yapılan çocuklar arasında yaygın olduğu, madde kullanımı her 

yaĢ grubunu tehdit etmekte birlikte en çok 13-16 yaĢı kapsayan ergenlik döneminde en üst 

seviyelere çıktığı, genelde madde kullanımına baĢlama yaĢının 12 yaĢ civarında olduğu 

katılımcıların beyanlarından tespit edilmiĢtir. 

3.2.Sosyal ÇalıĢma Görevlilerinin Madde Kullanan Çocuk ve Ailesinin Profiline Yönelik 

GörüĢleri 

3.2.1.Çocuk Profili 

AraĢtırmaya katılan sosyal çalıĢma görevlileri madde kullanan çocuk profilini göç olgusunu 

yaĢamıĢ, Ģehir kültürüne adapte olmakta zorlanan, sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeyi 

çok düĢük, düĢük eğitim seviyesine sahip, travma öyküsüne sahip, aile tarafından yeterli ilgi 

ve desteği göremeyen, kalabalık aile çocukları olarak tanımlamıĢlardır.  

 "Çok kalabalık aileler. Büyük şehir yaşamına adapte olamıyorlar ve burada tutunmak 

için ekonomilerini iyileştirmek için çok çalışmak zorundalar. Bize gelen çocuklar genelde bu 

kalabalık ailenin alt tarafına doğru olan çocuklar. Yani atıyorum 10 çocuklu bir ailenin 7-8-

9. bazen de en küçük çocuğu." (K2) 

 "Anne babanın işi genelde anne ev hanımı oluyo babanın da düzenli bir geliri ve işi 

olmuyo. Mahalle odaklı düşündüğümüzde genelde Bağcılar, Esenler, Bahçelievler oralardan 

geliyor. Genelde çevreleri de çok düzgün olmuyo bu çocukların. Ondan sonra başka ne 

olabilir anne babanın da eğitim durumu çok yüksek olmuyo genelde düşük oluyo." (K3) 

 "Genelde göç olgusunu yaşamış, sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeyi çok düşük 

ailelerin çocukları." (K4) 

Yapılan görüĢmelerde katılımcıların söylemlerinden yola çıkarak çocukların büyük bir 

çoğunluğunun eğitim hayatlarına devam etmedikleri, devam edenlerin de akademik 

baĢarılarının düĢük olduğu, okuldan kaçmaların ve sınıfta kalmaların yaĢandığı, okul yönetimi 

tarafından istenmeyen ve okuldan gönderilen çocuk oldukları, okula devam etmeyen çocuklar 

arasında da herhangi bir iĢte çalıĢmama durumunun yüksek olduğu, çalıĢanların da düzenli bir 

gelirinin olmadığı tespit edilmiĢtir: 

 "Okula devam edenlerin sayısı daha az çalışanlara göre çalışmayan da çok kesim var. 

Okula devam etse bile akademik başarısı çok düşük onun dışında derse devamsızlık çok fazla 

yapıyor. Okuldan kaçıyor yani düzenli okula devam etse de bildiğimiz iyi öğrenci profiline 

devam etmiyorlar. Okuldan kaçıyor sınıfta kalıyor. Sınıf tekrarında çocuklar devam etmiyor. 
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Okul bir şekilde bunların problemli öğrenci olduğunu gördükleri için gönderebiliyor. Aile ile 

konuşuyor amiyane tabirle “Bu çocuk okumayacak, siz bunu götürün bir işe verin açıktan da 

yazdırın. ”gibi biz bunlarla da karşılaşabiliyoruz. Okulda bu şekilde yönlendirebiliyor 

çocukları." (K2) 

 "Hiç birinin düzenli bir işi olmuyo. Zaten yaşları da küçük olduğu için sigortalı işte 

çalışamıyorlar. Ama geneli küçük işlerde çalışıyor. Ama çoğu da çalışmıyo." (K3) 

 "%50'si okula devam etmiyo, bu %50'nin de %20' si çalışıyor diyebilirim." (K4) 

3.2.2.Aile Profili 

AraĢtırmaya katılan sosyal çalıĢma görevlileri, madde kullanan çocukların ailelerinin 

profillerini; göç olgusunu yaĢamıĢ, eğitim düzeyleri düĢük, düĢük kültürel alt yapıya sahip, alt 

yapısı yetersiz semtlerde yaĢayan, ekonomik problemleri olan, donanım gerektirmeyen, 

sıklıkla sigortasız iĢlerde çalıĢan,  aile üyelerinden çoğunlukla ağabey veya babanın sabıkalı 

olduğu, anne-babada seyrek olmakla birlikte genellikle ağabey ya da kardeĢlerde madde 

kullanım öyküsü olan aileler olarak açıklamıĢlardır. 

 "Anne babanın eğitim durumu genellikle ya ilkokul oluyo ya da ortaokul. Lise diyen 

çok fazla çocukla karşılaşmadım ama annesi okuma yazma bilmeyen çok çocukla karşılaştım. 

Anne ya da babadan bir tanesinin muhtemelen annenin Türkçe bilmediği çocuklarla çok 

karşılaştım. Özellikle doğudan göçen çocuklarda anne Türkçe bilmiyor. Dolayısıyla aslında 

anne de topluma adapte olamıyor. Mesela yarısından daha fazlasının annesinin çalışmadığını 

tahmin ediyorum. Ama annem çalışıyo diyorsa muhakkak tekstilde çalışıyo oluyo. Ya da 

bulaşıkçı gibi bir işte çalışıyo çoğu. Yani donanım gerektirmeyen işlerde çalışıyorlar." (K1) 

 "Eğitim düzeyleri düşük, göç olgusunu yaşamış, düşük kültürel alt yapıya sahip 

aileler." (K2) 

 "Alt yapısı yetersiz semtlerde yaşayan aile çocukları. Genelde çok çocuklu aileler. Göç 

olgusunu yaşamış ve çok nüfuslu yani 8-9-10 çocuklu ailelerle görüşme yaptığımı biliyorum. 

%40-50'sinde sabıka kaydı oluyordu. Genelde sabıka kaydı kardeşlerde ya da babada oluyor. 

Annede çok denk gelmedim ama %40 kardeşlerde oluyor." (K3) 

 "Bazı vakalarda anne ve baba madde kullanıyordu. Ama bu oran düşük tabii %30 

diyebiliriz belki. Ama genelde %70'lik bölümde ağabey, abla, kardeş bir şekilde madde 

kullanıyor, madde öyküsü oluyor." (K5) 

3.3.Sosyal ÇalıĢma Görevlilerinin Madde Kullanımına Neden Olan Etkenler ve Madde-

Suç ĠliĢkisine Yönelik GörüĢleri Hakkındaki Bulgular 

3.3.1.Madde Kullanım Sebepleri 

AraĢtırmaya katılan görüĢmecilerin söylemlerinden yola çıkarak madde kullanım sebeplerini 

merak duygusu, özenme, arkadaĢ çevresi içerisinde cool ve karizmatik görünme, çevresinde 

gördüğü için madde kullanımını normalleĢtirme, zamanının çoğunu sokakta geçirme, madde 
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kullanan arkadaĢ çevresi, ailevi problemler, aileden yeterli ilgi ve sevgiyi alamama, aile 

tarafından Ģiddete uğrama, kısa yoldan mutlu olma arayıĢı, maddeyi yaĢadıkları kötü hayat 

Ģartlarından kaçıĢ yolu olarak görme, madde kullanımına baĢladıktan sonra da maddenin 

verdiği hazdan kaçamama vb. olarak sayabiliriz. Bununla ilgili olarak görüĢmeciler Ģunları 

söylemiĢtir: 

 "Yaşadıkları kötü şartlardan kaçmak istemelerinden, kısa yoldan mutlu olmak 

istemelerinden, ama tabi bundan önce bi özenmeyle ilgili bir şey var. Onların içinde 

bulundukları çevrede bunun cool yani karizmatik olduğuna dair genel bir kanı var birincisi 

bu. Başladıktan sonra da verdiği hazdan vazgeçemiyor olmak ve kötü hayattan kaçış." (K1) 

 "Ya benim gördüğüm en büyük etken oturdukları mahalle, o çok etkili. Çocuklara 

soruyorum ben hani çevreniz nasıl, oturduğunuz mahalleniz, hepsi diyor ki işte uyuşturucu 

aleni satılıyor diyo mesela. Çocuk zaten ergenlik döneminde olduğu için arkadaşlarına 

beğenilme duygusu oluyo. Ya da kendini uyuşturucu kullanarak kahramanmış gibi gösteriyo. 

Onun için aslında uyuşturucu kullanmak övünç kaynağı gibi bir şey." (K3) 

 "Öncelikle ailesinde ve yaşadığı sosyal çevrede gördüğü için merak duygusu, onun 

haricinde deneyimledikten sonra bağımlılığa dönüşüyo zaten. Bir süre sonra ve çevresinde de 

gördüğü için bunu normalleştirmesi, normal olarak görmesi." (K4) 

 "Yani arkadaşından görerek başlıyor maddeye. İşte çocukta ailevi problemler var, işte 

çocuk babası tarafından şiddet görüyor. Ailede şiddet var, baskı var. Ebeveyn o çocuğun yaş 

dönemine göre yeterli ilgi ve sevgiyi veremiyor çocuğa. Yani ailede bulamadığını çocuk 

ergenlik döneminde akranlarında bulabiliyor. Yani o dönemde ailenin çocuğa aylarca 

yıllarca yaptıramadığı bir şeyi bir arkadaş tek kelimeyle yaptırabiliyor." (K5) 

Sosyal çalıĢma görevlileri aile üyeleri arasında madde kullanım geçmiĢi olmasının çocukları 

olumsuz anlamda etkilediğini, ancak madde kullanım geçmiĢi olan aile üyelerinin kendileri 

kullansa bile çocukları ya da kardeĢlerinin madde kullanmasını istemediklerini söylemiĢlerdir: 

 "Kendileri her ne kadar kullanmış ya da kullanıyo olsalar da çocuklarına yardımcı 

olmaya çalışıyorlar." (K4) 

 "Genelde abi madde kullanıyorsa kardeşine kesinlikle madde kullanmaması yönünde 

ikazları oluyor takipleri oluyor yani kardeşini takip ediyor. Madde kullanan bir abi yani ben 

kullandım o kullanmasın şeklinde kardeşini o ortamlardan korumaya çalışıyor." (K5) 

3.3.2.Madde ve Suç ĠliĢkisi 

GörüĢmelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda; madde kullanımı ve suçun birbirinden 

ayrılmaz bir bütün olduğu, her iki durumun da birbirlerini besledikleri ve birbirleri ile 

bağlantılı oldukları, aralarında döngüsel bir nedenselliğin olduğu, ikisinin de birbirinin hem 

nedeni hem de sonucu olduğu görülmüĢtür: 

 "İkisi birbirini besleyen şeyler çünkü birkaç kez suça bulaşıp sonra da bir daha asla 

suça bulaşmayacak bir çocuk madde kullanmaya başlayıp sonra onun için de para bulması 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

397 

 

gerekip ailesinden o parayı alamayacağı için tekrar tekrar suça sürüklenmiş olabiliyor. 

Aralarında böyle döngüsel bir nedensellik görüyorum. Biri diğerini besleyerek böyle evrilip 

gidiyor." (K1) 

 "Uyuşturucu kullandığı zaman tabiî ki sonuçlarını öngöremiyor. Yani suç işlemeye 

başlıyo bu sefer bi de madde kullanımının maddi boyutu da var bunu karşılamak için hırsızlık 

yapma gibi bir durum da oluyo aslında birbirini besleyen bi süreç." (K3) 

 "Madde kullanımı ile yaptığı davranışların zaten farkında olmuyo. Doğru yanlış 

ayrımı olmadığı için madde kullanımı zaten direk suça yönlendiriyor. Ya birbiri ile direk 

bağlantılı olduğunu düşünüyorum." (K4) 

3.4.Sosyal ÇalıĢma Görevlilerinin Madde Kullanan Çocuklara Yönelik Olarak 

Verdikleri Tedbir Kararlarına ĠliĢkin GörüĢleri 

3.4.1.Yapılan Uygulamalar 

AraĢtırmaya katılan sosyal çalıĢma görevlileri madde kullanan çocukların madde 

kullanımlarını önlemeye yönelik çocuklarla görüĢtükten sonra rapor kısmına bu çocuklar için 

sağlık tedbiri yazdıklarını ve raporlarını mahkemeye sunduklarını belirtmiĢlerdir: 

 "Sağlık tedbiri veriyoruz. Madde kullanan çocuklarda “Ben bıraktım.” dese bile ben 

mutlaka sağlık tedbirini veriyorum. Yani en azından gitsin hastane bir baksın yani gerçekten 

bırakmış mı kullanmaya devam mı ediyor ya da ilk fırsatını bulduğu yerde bırakmış olsa bile 

tekrar kullanır mı bunla ilgili bakılsın diye sağlık tedbirini veriyorum." (K2) 

Hakkında sağlık tedbirine hükmedilen çocukların ise çoğuna sağlık tedbiri uygulanmadığı, bu 

çocuklar gerekli yönlendirmeler yapıldıktan sonra hastaneye gittiklerinde çocuklara genellikle 

ayakta ilaç tedavisi yapıldığı, bu tedaviyi de çocukların 1-2 kez uyguladıktan sonra yarıda 

bıraktıkları, genellikle çok ağır vakalarda sağlık tedbirinin uygulandığı, bazen de çocuğun 

hastaneye bile kabul edilmediği ve sistemin çok sağlıklı iĢlemediğine görüĢmeciler tarafından 

vurgu yapılmıĢtır: 

 "Bana gelen dönütlerden genelde ayakta ilaç tedavisi yapıldığı yönünde. Sağlık tedbiri 

muhtemelen uygulanmıyor. Çoğunlukla uygulanmıyor. Gerçekten işte eroin gibi daha yüksek 

şeylerde bağımlılıktan kurtulmanın zor olduğu maddelerde genelde veriliyor." (K2) 

 "Mesela sağlık tedbiri vermiştim uyuşturucu bağımlısı bir tane çocuğa.. Onun annesi 

beni arıyor. Hastaneye götürüyorlarmış. Doktor bu kurtulmaz diye almıyormuş hastaneye. 

Düşün yani elinde hakimden onaylı tedbir de var yine işleyişte bayağı bir sıkıntı var." (K3) 

           "Çematem'deki psikiyatri doktorları ile bir toplantımız oldu. Bunların genelde bize 

ifade ettiği de şuydu yatak kapasitemiz oldukça az. Vakalar çok o yüzden biz genelde 

gerçekten bırakacağını düşündüğümüz veya bırakmaya istekli çocukları tedavi etmeye 

çalışıyoruz. Onun dışındaki Çocukların hepsi toplumsal atık gibi bir şey herhalde." (K5) 
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Sosyal çalıĢma görevlileri çocuğun maddeyi bırakma konusunda istekli olması halinde verilen 

tedbir kararı ile değiĢim sürecinin baĢlatılabildiği vakaların olduğunu, ancak çocukları 

yönlendirdikten sonra iĢin takip kısmını yapamadıkları için tam olarak da uygulamanın iĢe 

yarayıp yaramadığını bilmediklerini, ancak bu uygulamaların çocuk tarafından caydırıcı 

olduğunu düĢünmediklerini, çünkü verilen tedbir kararlarının iĢe yaraması için sadece çocukta 

değil çocuğun ailesi ve çevresinde de köklü değiĢikliklerin yapılması ve yapılan 

uygulamaların da takibinin sağlanması gerektiğini düĢündükleri anlaĢılmıĢtır: 

 "Tedbirler verilince çocuğun çekineceği hiçbir şey yok yani gitmez. Caydırıcı 

olduğunu düşünmüyorum. Ama gerçekten değişmek isteyen çocukların bundan fayda 

gördüğünü düşünüyorum. Eğer çocuk istemezse olmaz." (K1) 

 "Bu değişim sürecini takip edemiyoruz. Biz raporları verdikten sonra çocuklar bizden 

çıkıyorlar zaten artık o başka kurumların işi haline geliyor." (K2) 

 "Caydırıcı olduğunu düşünmüyorum çünkü sağlık tedbiri uygulanıyor, gerekli 

tedaviler yapılıyor, sonra tekrar aynı sosyal çevreye dönüyo. Aynı aileye dönüyo ve bunun 

devamlılığı da sağlanmıyosa çocuğa yönelik ne biliyim işte aylık ya da haftalık görüşmeler 

psikolog ya da psikiyatrist tarafından gerekli önlemler alınmıyosa aynı çevreye döndüğü için 

bence caydırıcılığının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aynı akran grubuna ya da aynı aileye 

dönüyo. Ya da aynı mahalleye, aynı semte dönüyo bu çocuk." (K4) 

3.4.2.Uygulamalarda Görülen Eksiklikler 

AraĢtırmaya katılan sosyal çalıĢma görevlilerinin uygulamada gördüğü eksikliklere 

baktığımızda; uzmanların verdiği her tedbir kararının hakimler tarafından uygulanmaması, ev 

incelemesi yapılamaması, çocuklarla düzenli aralıklarla görüĢmelerin yapılamaması,  

yönlendirmeyi yaptıktan sonra çocuğun takibinin yapılamaması, uzmanlar arasında meslek 

ayrımının yapılmaması, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın tedbirleri uygulama konusunda 

yeterince iĢlememesi, çocuk mahkemelerinin kuruluĢ amacından saparak çocukları ceza 

verilmesi gereken bireyler olarak görmesi, bütüncül bakıĢ açısı eksikliği vb. olarak 

sıralayabiliriz. Bunun ile ilgili görüĢlere baktığımızda: 

 "Özellikle ASPB tedbirlerle ilgili işlemiyo ve sistemin karar verici mevkiindeki bütün 

herkes oraya güvenmediği, sistemin işlemeyeceğini bildiği için biz de sistemi zorlamıyoruz. 

Sistemin çocuğa bakış açısı çürük. Yani çocuğu çocuk olarak değil suçlu olarak görüyoruz. 

Çocuk mahkemesi kurulmuş ama herhangi bir asliye mahkemesinden hiçbir farkı yok. Çocuğu 

suçlu olarak görüyoruz biz o yüzden de hiçbir şeyi düzgün yapmıyoruz. Ha bi de paramız yok. 

ASPB'nin yeterli kaynakları yok falan filan. Tamam onlarda var. Ama felsefe de yok." (K1) 

 "Uygulamalarda bizimle ilgili dediğim gibi 1 her tedbirin verilmemesi 2 bizim çocuğu 

takip edemememiz. 3 en önemlisi sosyal inceleme yapamamamız. Yani tam anlamıyla bir 

sosyal inceleme yapamamamız uygulamadaki sıkıntılar. Çocuklara yönelik uygulamalardaki 

eksiklikler üçer beşer dakika görüşülmesi, sadece ilaç verilip gönderilmesi." (K2) 
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 "Şimdi biz çocuk mahkemesinde psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı olarak 

çalışıyoruz ya atıyorum mesela sosyal hizmet uzmanı sadece ev incelemesi yapabilir. İşte 

psikologlar belki sadece danışmanlık yapabilir aslında tek bi çocuk gelse mesela on dakika 

üçümüzle görüşse bile belki şimdikinden daha faydalı olabilir diye düşünüyorum." (K3) 

 "Bence sosyal politikada çok ciddi bir bakışı eksikliği var işte çocuklara çocukların 

ailelerine yönelik. Bir çocuğun işte 10 tane problemi varsa biz sadece çocuğun madde 

kullanımı sorunu ile uğraşıyoruz ve dolayısıyla da o ne kadar istekli olsa da diğer 

problemlerin etkilerin ortadan kaldırmadan çocuk o maddeyi bırakamıyor bir şekilde." (K5) 

3.4.3.Uygulamadaki Eksikliklerin Giderilmesine Yönelik Öneriler 

AraĢtırmaya katılan sosyal çalıĢma görevlileri tarafından uygulamadaki eksikliklerin 

giderilmesine yönelik olarak verilen öneriler; hakimlere ve sosyal çalıĢma görevlilerine 

konuyla ilgili eğitimler ve süpervizyon desteği verilmesi, uzmanlara ilgili kurumlarla direk 

irtibata geçme yetkisi verilmesi, personel sayısının artırılması, fiziksel koĢulların 

iyileĢtirilmesi, ilgili ailelere yönelik yardımların artırılması, verilen her tedbirin uygulanması 

ve takibinin yapılması, belli aralıklarla mahkeme uzmanının çocukla görüĢmeler yapması, 

bakanlıkların koordineli bir Ģekilde birbirlerini bilgilendirerek çalıĢması olarak tespit 

edilmiĢtir: 

 "Mesela hakimlere süpervizyon gibi bir şey verilebilir. Onların çünkü bakış açısı çok 

belirleyici, Onlar karar verici sistemin en başındalar. Ne yapılırsa yapılsın hakim karar 

vermezse o iş yapılmaz. Uzmanlara da bence eğitim verilsin. Uzmanlarda düzenli olarak 

süpervize edilmeli bence." (K1) 

 "Bir hem Sağlık Bakanlığı hem Adalet Bakanlığı hem de ASPB'de çalışan personel 

sayısının, uzman sayısının arttırılması. İki çalışanların fiziksel koşulların artırılması. Bu tarz 

ailelere yani çocuk ekonomik koşullar nedeniyle çalışmak zorundaysa ya da işte okula 

gidemiyorsa bu tür ailelerin tespit edilip yardımların arttırılması. Çocukların özellikle madde 

kullanan çocukların ya da madde kullanım açısından risk grubunda olan çocukların yine 

amiyane tabir olacak peşlerini bırakılmaması." (K2) 

 "Mesela birebir belki direk işte atıyorum ben arayacağım Sağlık Bakanlığı'nı, 

Bakırköy Adliyesi'nin bir doktoru olabilir mesela ben size çocuk yolluyorum işte bunun tedavi 

altına alınması gerekiyor. Tabii hakimin onay vermesi gerekiyor ama hiç hakime dert 

anlatmadan direk imzalasa ya da direk kalem aracılığı ile bu işimizi halletsek aslında hem 

daha hızlı sonuç alırız hem de hiç bu bürokrasi ile uğraşmadan direk sonuca gidilebilir." (K3) 

 "Tedbirlerin kesinlikle uygulanması ve bunların birebir takibinin yapılması gerekiyor. 

Tedbirleri uygulayan birimlerin aylık rapor sunması gerekiyor bence mahkemeye. Ayda bir 

veya 3 ayda bir belli aralıklarla mahkemedeki uzmanın da çocukla görüşme yapması 

gerekiyor. Gerçekten böyle bir değişim olmuş mu? Başka bir yönlendirmeye ihtiyacı var mı? 

Onunla ilgili gerekli yönlendirmeleri yapması gerekiyor." (K4) 
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 "Yani her bakanlık parça parça bir yazı çıkartmış bunu biliyoruz. Ama herkes 

birbirinden bağımsız bir şekilde hareket ediyor. Ama herkes enerjisini ve gücünü aynı anda 

toplayarak aileye odaklanırsa işte o zaman o ailenin sorunu çözülecek." (K5) 

3.5.Sosyal ÇalıĢma Görevlilerinin Çocukların Madde Kullanımlarını Önlemeye ve 

Çocukları Topluma Kazandırmaya Yönelik Önerileri 

Sosyal çalıĢma görevlileri ilk olarak aileyi madde kullanımı ile ilgili olarak bilgilendirmek ve 

aileye farkındalık kazandırmak gerektiğini, aynı zamanda çocukları maddeden uzaklaĢtırmak 

için okullarda çeĢitli eğitimlerin verilmesi gerektiğini, madde kullanımını belirlemeye yönelik 

okullarda taramaların yapılması gerektiğini, okullarda, mahallelerde, sosyal medyada madde 

bağımlılığına yönelik olarak kamu spotlarının yapılması, bilbordların asılması gerektiğini, 

rehber öğretmenlerin çocukları bilinçlendirmesi gerektiğini, mahallelerde muhtarlıklar 

aracılığı ile seminerler düzenlenebileceğini, çocukların odaklarını değiĢtirmek için çocukları 

Gençlik ve Spor Bakanlığı veya ĠġKUR'un çeĢitli kurslarına yönlendirerek çocukların 

maddeden uzaklaĢtırılabileceğini ifade etmiĢlerdir.  

           "Okullarda, mahallelerde, sosyal medyada bunlarla ilgili  sürekli kamu spotu 

dediğimiz şeyler yapılmalı.  Rehber öğretmenler bu işle ilgili daha fazla çocuğa eğitim 

vermeli. Madde bağımlılığı ile ilgili bunun sonuçlarının neler olabileceğini, neler 

doğurabileceğini, bu çocukların maddeden uzak durmak için neler yapabileceğini okullar, 

Milli Eğitim, Adalet Bakanlığı, belediyelerin bunla ilgili konuşmalar yapmaları, bilbordlar 

asmaları, bunlarla ilgili yazılar yazılması gerekiyor. Madde kullanan çocuğun 

davranışlarında ne gibi değişiklikler olur? Biz bunu nasıl anlayabiliriz? Bunu anladıktan 

sonra ne yapmalıyız? Nerelere başvurmalıyız? Bunla ilgili ailelerin de bilinçlendirilmesi 

dolayısıyla ailelere de eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum." (K2) 

           "Okullarda bununla ilgili belki tarama bile yapılabilir aslında öğretmenler arasında 

konuşarak." (K3) 

           "Ya mesela muhtarlık muhtarlık bir takım seminerler yapılabilir." (K4) 

 "Spor ve Gençlik Bakanlığı mesela sporsal aktiviteler basketbol, voleybol, yüzme gibi 

bir çok alanda kurslar veriyor. Mesela İŞKUR'un her ay veya belli aralıklarla açacağı 

kurslar var. Çocukları buralara yönlendirebiliriz." (K5) 

4.SONUÇ  

AraĢtırma sonucunda elde edilen; sosyal çalıĢma görevlilerinin madde kullanan çocuk ve 

ailesine yönelik değerlendirmelerine, madde kullanımına iliĢkin yapılan uygulamalara, 

uygulamalarda görülen eksikliklere ve uygulamalarda görülen eksikliklerin giderilmesine 

yönelik önerilere iliĢkin sonuçlar değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırmadan elde edilen bilgiler sonucunda; en az beĢ çocuktan birinin madde kullanım 

geçmiĢinin olduğu, en sık kullanılan maddenin esrar olduğu, onu bonzainin takip ettiği, kubar, 

ekstazi, eroin, kokain, uçucu madde kullanımının da yine görüĢme yapılan çocuklar arasında 
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yaygın olduğu, madde kullanımı her yaĢ grubunu tehdit etmekte birlikte en çok 13-16 yaĢı 

kapsayan ergenlik döneminde en üst seviyelere çıktığı, genelde madde kullanımına baĢlama 

yaĢının 12 yaĢ civarında olduğu katılımcıların beyanlarından tespit edilmiĢtir. Yine araĢtırma 

kapsamında madde kullanan çocuk ve ailelerinin göç olgusunu yaĢamıĢ, Ģehir kültürüne 

adapte olmakta zorlanan, sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeyi çok düĢük, düĢük eğitim 

seviyesine sahip, donanım gerektirmeyen, sıklıkla sigortasız iĢlerde çalıĢan kiĢiler olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. 

AraĢtırma kapsamında çocukların en çok merak, özenme, arkadaĢ çevresi içerisinde cool ve 

karizmatik görünme, çevresinde gördüğü için madde kullanımını normalleĢtirme, madde 

kullanan arkadaĢ çevresine sahip olma, ailevi problemler, aileden yeterli ilgi ve sevgiyi 

görememe, aile tarafından Ģiddete uğrama, kısa yoldan mutlu olma arayıĢı, maddeyi 

yaĢadıkları kötü hayat Ģartlarından kaçıĢ yolu olarak görme sebepleri ile madde kullanımına 

baĢladıkları tespit edilmiĢtir. Madde kullanımı ve suçun birbirinden ayrılmaz bir bütün 

olduğu, her iki durumun da birbirlerini besledikleri ve birbirleri ile bağlantılı oldukları, 

aralarında döngüsel bir nedenselliğin olduğu, ikisinin de birbirinin hem nedeni hem de sonucu 

olduğu görülmüĢtür. 

Uygulamada uzmanların verdiği her tedbir kararının hakimler tarafından uygulanmaması, 

sosyal inceleme yapılamaması, çocuklarla düzenli aralıklarla görüĢmelerin yapılamaması,  

yönlendirmeyi yaptıktan sonra çocuğun takibinin yapılamaması, uzmanlar arasında meslek 

ayrımının yapılmaması, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın tedbirleri uygulama konusunda 

yeterince iĢlememesi, çocuk mahkemelerinin kuruluĢ amacından saparak çocukları ceza 

verilmesi gereken bireyler olarak görmesi gibi eksikliklerin olduğu görülmüĢtür. Bu 

eksiklikleri gidermeye yönelik olarak hakimlere ve sosyal çalıĢma görevlilerine konuyla ilgili 

eğitimler ve süpervizyon desteği verilmesi gerektiği, personel sayısının artırılması ve fiziksel 

koĢulların iyileĢtirilmesi gerektiği, verilen her tedbirin uygulanması ve çocuklarının takibinin 

yapılması gerektiği, bakanlıkların koordineli bir Ģekilde birbirlerini bilgilendirerek çalıĢması 

gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.  
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UYUġTURUCUMADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVĠ VE 

REHABĠLĠTASYON MERKEZLERĠNDE ÇALIġAN EX-USER 

BAĞIMLI DANIġMANLARIN DENEYĠMLERĠ ÜZERĠNE BĠR ALAN 

ARAġTIRMASI: ĠSTANBUL ÖRNEĞĠ 

AN INVESTIGATION ON EXPERIENCE OF EX-USER DEPENDENT 

CONSULTANTS WORKING IN THE TREATMENT AND 

REHABILITATION CENTERS OF DRUG ADDICTION 

SERENGÜL GÜRER1 

ÖZET 

Madde bağımlılığı konusu toplumun her kesimini ilgilendiren sosyal bir sorun olarak uzun 

zamandır varlığını sürdürmektedir. Bağımlılıkla mücadele kavramı merkezi yönetimlerden 

devam etmekle birlikte yerel yönetimler de konuyu ele almış bağımlılıkla mücadele 

kapsamında tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin gerekliliği konuşulmaya başlanmıştır. Bu 

doğrultuda halihazırda varlığını sürdüren merkezlerde bağımlı danışmanlığı yapan kişiler 

sorunun çözümünde önemli bir başrol oynamaktadır. Üstelik sadece meslek elemanlarıyla 

sınırlandırılmayıp ex-user olarak tabir ettiğimiz kişilerin bu merkezlerde bağımlı 

danışmanlığı yapması bu çalışmanın gerekliliğini gündeme getirmiş ve farkındalık 

sağlanması amaçlanmıştır. Bu çalışma; madde bağımlılığı tedavi ve rehabilitasyon 

merkezlerinde ex-user olarak danışmanlık yapan kişilerin kendi deneyim süreçlerini anlamak, 

maddeye nasıl ve ne süreçte başladıkları, bağımlılıktan nasıl kurtuldukları, şimdiki 

durumlarından memnun olup olmadıkları ve kendi motivasyon kaynaklarının neler olduğu 

hakkında bilgi elde etmek amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda, bağımlı danışmanlığı yapan 5 

ex-user ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş ve deneyimleri hakkında veri elde 

etmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından 

geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nitel araştırma deseni olarak 

kişilerin deneyimlerinin ortaya çıkarılması amaçlandığından olgubilim (fenomenolojik) 

yaklaşım kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlemesinde, amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden kartopu örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Madde bağımlılığı,  Ex-user bağımlı danışmanı, Bağımlı rehabilitasyon 

merkezleri 

ABSTRACT 

Substance addiction has long existed as a social problem that concerns every segment of 

society. Although the concept of combating addiction continues from the central governments, 

the need for treatment and rehabilitation centers in the context of the fight against addiction, 

which has dealt with the issue, has begun to be discussed. In this respect, the people who are 

already dependent on the subcontractors play an important role in the solution of the 

problem. Moreover, it is aimed to provide awareness of the necessity of this study and to raise 

awareness of the people who are called as ex-users by not only being limited to professional 

staff, but also to provide awareness. The aim of this course is to understand the experience 

processes of the people who provide counseling as an ex-user in substance addiction 

treatment and rehabilitation centers; to get information about how and how they started the 
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process, how to get rid of addiction, whether they are satisfied with their current situation 

and what their motivation resources are.In this context, in-depth interviews were conducted 

with 5 ex-users who were dependent on consultancy and data were obtained about their 

experiences. In this research, semi-structured interview form developed by the researcher was 

used as data collection tool. The phenomenological approach is used because it is aimed to 

reveal the experiences of people as qualitative research 

design.Inordertodeterminethestudygroup, snowballsamplingmethodwasused. 
 

KeyWords: Substanceaddiction, Ex-user consultant, Dependent rehabilitation centers 

 
 

1. GĠRĠġ 

Madde bağımlılığı sorunu tüm dünyada yaygın Ģekilde karĢımıza çıkmaktadır. KiĢinin 

yaĢamını ve çevresini tehdit eden ve doğrudan etkileyen sosyal bir sorun ve halk sağlığı 

sorunu olarak literatürde yerini almıĢtır. Esasen bir kimse ya da Ģeye her anlamda aĢırı 

bağlılık olarak bağımlı kavramını tanımlayabiliriz.(YILDIZ, 2018) 

UyuĢturucu madde kullanımı, kiĢinin bireylerle iletiĢim kurmasında sorun teĢkil ederken 

kullanıcı sağlığını da olumsuz yönde etkilemesi açısından toplumsal bir sorun olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bağımlı gençlerin karĢı karĢıya kaldığı iki temel sorun 

psikolojik ve fizyolojik eksikliktir. Bu eksiklerin tamamlanmaması sonucu bağımlılık durumu 

ortaya çıkmaktadır. (TOSUN, 2008)Merkezi sinir sistemini etkileyerek, kiĢinin mental 

durumunda ve davranıĢlarında değiĢiklik yapan ve zamanla “kötüye kullanım” ya da 

“bağımlılık” oluĢturan maddeler için çeĢitli tanımlamalar yapılmıĢtır. Madde Bağımlılığı 

konusunda literatüre geçmiĢ pek çok tanımlama bulmak mümkündür. Bunlardan birinde 

Tosun; “ AlıĢılmıĢ olan herhangi bir ilaç veya maddenin, kiĢi için psikolojik ve fizyolojik bir 

ihtiyaç haline gelmesi, alınması için engellenmesi imkansız bir istek duyulması, alınan 

miktarın ve alınma sıklığının giderek artması, alınmadığı zaman yoksunluk belirtilerinin 

ortaya çıkması ve bu ilaç veya madde alınmadan günlük hayatın sürdürülmesinin imkansız 

hale gelmesidir.” Ģeklinde bir tanımlama yapmaktadır. (TOSUN, 2008)Zastrow‟ a göre; 

madde kullanımı bir uyuşturucunun ya da bağımlılık yapıcı maddenin düzenli ya da aşırı 

bir şekilde alınmasıdır. Bağımlılık yapıcı bir maddeye karşı toplumun verdiği genel tepki 

maddenin bireyler üzerinde yaptığı etkiye, madde kullanıcılarının toplumsal özelliklerine ve 

yaşam şekillerine de bağlıdır.” UyuĢturucunun sosyal bir sorun olarak algılanmasında; 

doğrudan beyin ve sinir sisteminin yanı sıra vücut hareketlerini etkilemesi, alıĢkanlık 

yapması, kiĢinin bilinç kaybı yaĢamasına sebep olması, kiĢiye ve çevresine zarar vermesi 

etken olmaktadır. Tüm bu tanımlardan anlıyoruz ki; herhangi bir maddenin kullanımına 

paralel olarak bağımlılık tanımlaması yapabilmemiz için o madde alınmadığında kiĢinin 

yaĢadığı yoksunluk göz önüne alınmalıdır. Madde alınmadığında kiĢide meydana gelen 

fiziksel ve psikolojik bir takım belirtiler, günlük yaĢamına devam etmesini engelleyici bir 

faktör olup olmadığı, anormal davranıĢlar gösterip göstermediği gözlenerek 

anlaĢılabilir.(ÇETĠN, 2013) 
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Bağımlılıkla mücadele çalıĢmaları her kurumda yapılmasına rağmen özellikle geliĢmiĢ ülkeler 

olmak üzere giderek bağımlılık yapıcı madde kullanımında artıĢ görüldüğü bilinmektedir. 

Yine özellikle gençler arasında madde bağımlılığının yaygınlaĢması ve kullanım yaĢının 

giderek düĢmesi konuya dikkat çekilmesi açısından önem arz etmektedir.(DOĞAN, 

2002)Madde bağımlılığı sorunu özellikle 15-25 yaĢ genç nüfus arasında yaygınlık 

göstermektedir. Bu amaçla koruyucu ve önleyici, soruna çözüm üretecek proje ve 

yaklaĢımlara ihtiyaç duyulmaktadır.(YAMAN, 2014). 

Bu doğrultuda sorunun doğrudan muhatabı ve mağduru olmaları açısından  ex-user/ eski 

kullanıcılar çalıĢma için oldukça önem arz etmektedir. Bağımlılık alanında yeterlilik kazanmıĢ 

uzmanlar ve geçmiĢ yaĢantısında bir Ģekilde madde kullanmıĢ, uzun süre temiz kalmıĢ ve 

bağımlılık alanında kendini çalıĢmaya adamıĢ kiĢilere de sorunun çözümü noktasında ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bağımlılık tedavisi bu gençler için çok önemli olmakla birlikte bağımlılık 

sonrası sosyal hayata uyum çalıĢmalarının aile, sosyal çevre ve yerel yönetimler desteğiyle 

sağlanması bu gençlerin topluma ve hayata yeniden kazandırılması açısından oldukça 

önemlidir.(SEZĠK, 2017) Bu amaçla gerek bağımlılık ve rehabilitasyon merkezlerinin 

sayısının çoğalmasına gerekse bu alanda hizmet verecek personelin uyuĢturucu madde 

alanında uzman kiĢiler olmasına dikkat edilerek sorunun çözümüne temel oluĢturulmalıdır. 

Yine sorunun çözümüne yönelik alanda sosyolojik bir takım çalıĢmaların yapılması da 

oldukça önemlidir. Bu gençlerin neden madde kullanmaya yöneldikleri, buna etki eden 

faktörlerin neler oldukları üzerine çalıĢmalar yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

2. YÖNTEM 

 

2.1.AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırmada nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Nitel araĢtırmalar yapı itibariyle daha 

çok süreçle ilgilendikleri için anlam ve yorumlar öne çıkmaktadır. Yapılan bu araĢtırmada 

nitel araĢtırma yöntemlerinden görüĢme tekniği kullanılmıĢtır. Veriler yarı yapılandırılmıĢ 

soru formu aracılığıyla toplanmıĢtır. Soru sorma ve cevap alma tarzına dayalı olduğu için 

karĢılıklı ve etkileĢimli bir süreci kapsamaktadır. Nitel araĢtırma deseni olarak olgubilim 

(fenomenolojik) yaklaĢım kullanılmıĢ, aynı olayı deneyimlemiĢ çok sayıda kiĢiye ulaĢılması 

amaçlanmıĢtır.
2
 

AraĢtırmanın konusu madde bağımlısı eski kullanıcıların deneyimleri ve onların bağımlı 

danıĢmanlığı yapma süreçleri olduğu için nitel araĢtırma tekniklerinden görüĢme tekniği 

kullanılması uygun görülmüĢtür. DanıĢmanlarla birebir ve derinlemesine görüĢmeler 

yapılmıĢtır. GörüĢme soruları ex-user danıĢmanların bağımlılık ve sonrası deneyimlerini 

anlamaya iliĢkin mevcut durumu çok yönlü ortaya koymalarını sağlamak amacıyla sohbet 

                                                           
2
http://www.academia.edu/15658650/NĠCEL-VE-NĠTEL-ARAġTIRMA-YÖNTEMLERĠ-pdf 

sayfasından 10.10.2018 tarihinde eriĢilmiĢtir. 
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eĢliğinde geçmiĢ ve görüĢler araĢtırmacı tarafından hem ses kaydı hem de görüĢme sırasında 

yazılarak kaydedilmiĢtir. 

2.2.ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmacının aynı kurumda çalıĢtığı iki ex-user aracılığıyla diğer katılımcılara ulaĢılmıĢtır. 

Bu amaçla çalıĢma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden, kartopu 

örnekleme tekniği dikkate alınmıĢtır
3
.AraĢtırmanın çalıĢma grubundaki katılımcılar, madde 

bağımlılığı tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde ve esasen bağımlılık alanında hali hazırda 

danıĢmanlık yapan eski kullanıcılardır. 

2.3.Veri Toplama Aracı 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılmıĢtır. Bu 

formda kiĢilerin sosyo-demografik bilgilerini içeren soruların yanı sıra 14 temel soru 

sorulmuĢtur. (Ek-1) 

2.4.Verilerin Toplanması 

AraĢtırmanın verileri 1 Ekim- 1 Kasım 2018 tarihleri arasında toplanmıĢtır. Veri toplama 

süreci bir araĢtırmacı tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmaya katılacak kiĢilerde 

gönüllülük esas alınmıĢtır. Haftada 2 danıĢmanla derinlemesine görüĢmeler sağlanmıĢ ve 

yaklaĢık 3 haftada görüĢmeler bitirilerek veriler rapor haline getirilmiĢtir. GörüĢmeler; 

danıĢmanların çalıĢtığı merkezlerde belli saat aralıklarında randevulaĢarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

GörüĢülen kiĢilerin isimleri gizlilik ve mahremiyet gerekçesi ile kullanılmamıĢ ve bu kiĢilere  

isimler kodlanarak verilmiĢtir. Yapılan görüĢmelerde ses kayıt cihazı ve not alma tekniği 

birlikte kullanılmıĢtır. 

2.5.Veri Analizi 

Veri analizine geçilmeden önce araĢtırmacı tarafından ses kayıtlarının birebir çözümlemesi 

yapılmıĢ ve metin haline getirilmiĢtir. AraĢtırma verileri, betimsel analiz yöntemi kullanılarak 

analiz edilmiĢtir. Betimsel analiz yöntemi önceden belirlenmiĢ temalara göre özetlemeyi ve  

yorumlamayı sağlayan bir nitel veri analiz türüdür. Bu analiz türünde görüĢülen kiĢilerin 

görüĢlerini daha net yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilmektedir 

(YILDIRIM & ġĠMġEK, 2016). Tüm görüĢmelerden çıkan ortak temalar tümevarımsal 

yöntemle belirlenmiĢ ve yarı yapılandırılmıĢ soru formundaki sorular üzerinden yapılmıĢtır. 

Bazı temalar da görüĢme sırasında tekrarlanan, ortak payda sunabilecek sözcükler üzerinden 

analiz gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

                                                           
3
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/85895/mod_resource/content/0/ders12_nitel%20ara%C5%9Ft%C4

%B1rmalarda%20veri%20toplama.pdf 

Sayfasından 10.10.2018 tarihinde eriĢilmiĢtir. 

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/85895/mod_resource/content/0/ders12_nitel%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmalarda%20veri%20toplama.pdf
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/85895/mod_resource/content/0/ders12_nitel%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmalarda%20veri%20toplama.pdf
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3. BULGULAR 

Bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde çalıĢan ex-user bağımlı danıĢmanlarla 

yapılan görüĢmeler neticesinde ortaya çıkan bulgular bu baĢlık altında toplanmıĢtır. Genel 

olarak araĢtırmaya katılan 5 kiĢiyle ilgili tanıtıcı bilgiler aĢağıda tablo halinde sunulmuĢtur. 

Katılımcıların hepsi profesyonel olarak belli kurumlarda bağımlı danıĢmanı olarak çalıĢmaya 

devam etmektedir. 

Tablo 1: Katılımcılara ĠliĢkin Sosyo-demografik Bilgiler 

 E1 E2 E3 E4 E5 

YaĢı 47 32 47 29 47 

Cinsiyeti Erkek Erkek Erkek Erkek Erkek 

Medeni Hali Bekâr Bekâr Evli Bekâr Bekâr 

Eğitimi Lise Lisans Lise Üniversite 2 terk Ġlkokul 

Aktif 

Kullanım 

Süresi 

18 Yıl 9 Yıl 17 Yıl 10 Yıl 26 Yıl 

Temiz 

Kalma 

Süresi 

15 Yıl 7 Yıl 15 Yıl 2 Yıl 8 Yıl 

Profesyonel 

ÇalıĢma 

Süresi 

11 Yıl 3 Yıl 7 Yıl 6 Ay 2 Yıl 

Kullanılan 

Madde 

Kırmızı 

Reçeteli 

Ġlaçlar/Eroin 

Esrar/Ekstazi 

/Eroin 

Esrar /Ekstazi/ 

Eroin 

Bonzai/Crack Eroin 

 

3.1.Maddeyle TanıĢma Öyküsü 

Katılımcıların maddeyle tanıĢma öyküsüne bakıldığında erken yaĢlarda maddeyle tanıĢtıkları 

görülmüĢtür. Ġlk olarak alkolle baĢladıkları ve devamında haz alma durumları doğrultusunda  

çeĢitli maddeleri kullandıkları görülmüĢtür. Yapılan araĢtırmaya katılan ex-user bağımlı 

danıĢmanların anlattıkları değerlendirildiğinde kiĢilerin madde kullanım öyküleri Ģu Ģekilde 

ifade edilmiĢtir: 

İlk alkol ve hapla başladım ben. 14-15 yaşlarında alkol ve reçeteyle satılan ilaçlarla 

başladım. Ondan sonraki süreçte esrarla devam ettim. Ee askerlik sürecim oldu. Şemdinli‟ de 

yaptım. Orada çatışmalarda çok fazla şehit arkadaşım oldu ondan sonra geldiğimin ilk 

akşamı eroinle tanıştım. (E1) 

Madde bağımlılığı madde kullanarak başlamıyor. Öncesinde başlıyor. Çocukluktan. Yani ben 

daha sigaraya bile başlamadan önce yalnız hisseden, insanlardan uzak duran bir çocuktum. 

Çok sosyal ortamlara giren biri değildim. Çabuk üzülür kırılırdım. Ailem zaten sıkıntılıydı 

birtakım problemler yaşıyorlardı ve bunlar sonucunda madde kullanmaya başladım. Ara sıra 

alkol ve esrar içiyordum. Sonra esrarın içine başka maddeler girdi. Ekstazi, kokain falan. Ee 
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dört beş yıl bu şekilde içtim daha sonra eroine başladım. Eroine başlayınca diğer maddeleri 

bıraktım. Dört beş yıl da eroin içtim. (E2) 

Ya zaten şimdi maddeye başlayan herkes önce alkolle başlar. Alkolden sonra bu sigaraya 

sarma durumuyla devam eder. O artık insanı kesmediği için artık kendilerine farklı bir madde 

ararlar ben o maddeyi bonzai ve taşta buldum. O ikisini birlikte içiyordum. (E4) 

13 yaşında eroinle başladım kullanmaya. Herkesin kullandığı bir semtte yaşıyordum zaten. 

Eczane ilaçları da kullanıyordum.16 yaşından sonra iyice hızlandı kullanımım. ( E5) 

3.2.Madde Kullanım Sebepleri 

AraĢtırmaya katılan görüĢmecilerin söylediklerinden yola çıkılarak madde kullanım sebepleri; 

merak duygusu, özenme, arkadaĢ çevresine karĢı kendini ispat, madde kullanan arkadaĢ 

çevresi, gece ve eğlence hayatı, ailevi problemler, yalnızlık hissi, madde kullanımına 

baĢladıktan sonra da maddenin verdiği hazdan kaçamama vb. olarak sayabiliriz. Bununla ilgili 

olarak katılımcılar Ģunları ifade etmiĢtir. 

Aslında meraktan başladım ben. Arkadaş çevresinde kullanıcılar vardı. O dönem kuzenim 

kullanıyordu. Sen kullanırsan ben de kullanırım vs. Birazcık meraktan oldu.( E5) 

İspat. Kendini birilerine ispat. Ama kime ispat ediyordun adı yok. Bu ispat tabii 18‟ li yaşlar 

için ondan sonraki dönem sadece eğlence hayatında oralarda kullanımım arttı. Ekstazi ve 

eroinle tanışma dönemim gece hayatı. (E3) 

Birincisi özentilik sonra merak, kabul görme yine bunlardan bir tanesi bide kendini farklı 

tanıtmak artı şöyle evde yakalayamadığınız huzur ve mutluluğu, dışarıda arkadaşlar( madde) 

arasında buluyorsun. Yanlış arkadaşlıklar, yanlış semtler yaşam tarzı. (E1) 

Benim o zaman ki kafam şuydu Bulunduğum durumdan rahatsızdım ve bundan kaçmak için 

bir şeyler arıyordum dışarıdan ve bulduğum şey uyuşturucuydu hep. Benim aklımda hep 

uyuşturucu vardı içmiyorken bile. İşte hep merak ediyordum. O ortamlara girmek istiyordum. 

O insanlarla beraber vakit geçirmek istiyordum. Çünkü onları kendime daha yakın 

buluyordum diğer içmeyen insanlara göre. (E2) 

3.3.Maddenin Varlığı ve Ġfadesi 

AraĢtırmaya katılan kiĢilere kullandıkları dönemde maddenin hayatlarındaki önemi ve 

varlığının ne ifade ettiği sorulduğunda; maddenin hayatlarındaki her Ģeyden daha önemli ve 

hayati olduğu, hayatlarının merkezine koydukları ve o zaman için vazgeçilmez olarak 

düĢündükleri öğrenilmiĢtir. Hayatlarında yaĢamıĢ oldukları çaresizlik ve çıkmazların bu yolla 

unutulduğu, kötü anları hatırlamadıkları, yoksunluk hali yaĢadıklarında oldukça rahatsızlık 

duydukları ve esasen alıĢkanlık olarak gördükleri ifade edilmiĢtir. 
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Madde bağımlılığı o zaman için bir sevgili bir aşktı. Ben o aşk için her şeyden vazgeçtim. 

Eşimden de ailemden de vazgeçtim. İnanılmaz bir şey yani tarif edemem çünkü  karşılığı yok. 

(E1) 

Hayatımdaki en önemli şeydi. Hayatımın merkezindeydi. Ailemden arkadaşlarımdan daha 

önceydi. En önemli şey maddeydi. Onu bulmak, kullanmak. Sadece kullanmak değil hayatımı 

da o maddeye göre yaşamak. Her gün içiyordum. İçmediğim zaman rahatsız oluyordum krize 

giriyordum. (E2) 

Benim vazgeçilmezimdi uyuşturucu. Babamın öldüğünü hatırlamıyordum ki. Ara sıra hayli 

geliyordu gözümün önüne. Benim için anne kardeş neyse uyuşturucu da oydu. (E4) 

Yokluğu acı verici olduğu için varlığı iyi oluyordu. Benim için bir alışkanlık haline gelmişti 

artık süreli aldığım için olmadığı zaman daha krizi gelmeden boşluğunu hissetmeye 

başlamıştım. Sürekli cebinde olma yanında olması isteği var. Yatarken olmadığı zaman sabah 

nasıl bulurum düşüncesi var. Sürekli ona yönelik hareket ediyorsun. (E3) 

3.4.Maddeyle Birlikte Ortaya Çıkan Sorunlar 

AraĢtırmaya katılan kiĢilerin madde kullandıkları süre zarfında çok çeĢitli sorunlarla 

karĢılaĢtıkları anlaĢılmıĢtır. Bu sorunlar alt baĢlıklar halinde yazılarak katılımcıların 

ifadeleriyle pekiĢtirilmiĢtir. Genel olarak; aile ve yakın çevreden gelen tepkiler ve buna bağlı 

olarak geliĢen etiketlenme ve dıĢlanma, kendilerini toplumdan izole etme,  psikolojik, 

duygusal, yasal sorunlar ve sağlık sorunları olarak ifade etmiĢlerdir. 

Kendi kişisel problemlerin  oluyor. Adli bir takım sorunların oluyor. Madde bulman için suç 

yapman lazım. Nedir hırsızlık yapman lazım evden çalman lazım. Sevdiğin insanlardan gidip 

isteyeceksin. Satmadan para yetiştirmek bu alemde çok zor. (E1) 

3.4.1. Aile ve Yakın Çevreyle YaĢanan Sorunlar ve Gelen Tepkiler 

AraĢtırmaya katılan kiĢilerin madde kullandıklarını ailelerinin çok geç fark ettikleri 

bazılarının ise onlara çok sonraları kendilerinin söyledikleri görülmüĢtür. Konuyla alakalı 

olarak katılımcıların hepsinin küçük yaĢlarda maddeyle tanıĢtıkları ve uzun yıllar bağımlı 

oldukları göz önüne alındığında ailelerin bu konuda ilgi ve ihmallerinin çok yüksek olduğu 

anlaĢılmaktadır. 

Ailem öğrendiğinde iş işten geçmişti ağır bir bağımlıydım ve giderek artıyordu. Öğrendikten 

sonra da tartışmalar oldu. Ben iyice içmeye devam ettim. Bağımlılığımın 8. Senesinde falan 

beni hastanelere yatırmaya başladılar. (E4) 

Ailelerin madde kullanımını öğrendikten sonra hemen hastaneye yatırma giriĢiminde 

bulundukları yine belirtilen ifadeler arasındadır.  
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4 yıllık birlikteliğim vardı madde yüzünden onu kaybettim. Yani şöyle sen bitirmek istiyorsun 

artık. Çünkü uyuşturucu aralarında bir seçim yapmanı gerektiriyor. Ailenle, eşinle, dostunla 

her şeyinle. Ama genellikle herkes de uyuşturucuyu seçmiştir(E4) 

Ailem 18 yaşında benim söylemem üzerine haberdar oldu. Onlar da çözüm olarak 

evlendirmeyi seçtiler. Evlenirse bu çocuk rahatlar diye ama olmadı. Sonra askere gittim 

döndükten sonra tekrar kullandım.( E5) 

3.4.2. DıĢlanma ve Etiketlenme 

Madde kullanma yönünde yapmıĢ oldukları seçimlerin kiĢileri aile ve yakın çevrelerinden 

uzaklaĢtırdığı katılımcıların ifadelerinden anlaĢılmaktadır. 

En büyük sorun şu dışlanma. Yalnızlaşıyorsun. Kimse kalmıyor etrafında ve izolasyona 

giriyorsun. Kullanım arkadaşın bile kalmıyor artık. Bütün hayattan beklentilerin bitiyor. 

Tamamen arafta kalıyorsun ve ölümü bekliyorsun. ( E2) 

Madde kullanırken bir kere aile hayatım yoktu. Çünkü önceliğim madde ve gece hayatıydı. 

Aile ve akraba ilişkilerinden de koptuğun için seni sarmıyordu o muhabbet. Bir yerden sonra 

sen de kendini çekiyorsun. İlişkiler bir şey ifade etmiyordu. (E3) 

3.4.3. Ruhsal ve Sağlık Sorunları 

Ruhsal olarak zaten her şeye karşı inancınızı kaybetmişsiniz bırakamıyorsunuz. Kimseye 

güvenmiyorsunuz. Ne kendinize ne de kimseye değer veriyorsunuz. Bu değer kayıpları da bir 

neden. (E5) 

Kullandığınız madde cinsine göre verdiği fiziksel sorunların çeĢitlendiği yine belirtilen 

ifadeler arasındadır. Eroin kullananların maddeyi bıraktıktan sonra da çok fazla kemik ağrısı 

yaĢadıkları belirtilmiĢtir. 

3.4.4. Yasal Sorunlar 

Artık bağımlı olduktan sonra uyuşturucu hayatınızın merkezine giriyor ve onu bulmak için her 

şeyi yapmaya başlıyorsunuz satıyorsunuz çalıyorsunuz illegal yollara başvuruyorsunuz. 

Madde kullanımına bağlı olarak yasal olmayan yollara da başvurduğum için cezaevine 

girdim. Çıktıktan sonra aslında daha da hızlandı sürecim. Çünkü okulu bırakmış 

durumdaydım ve çalışmıyordum. ( E5) 

3.4.5. Ekonomik Sorunlar 

Satmadan para yetiştirmek bu alemde çok zor her yola başvuruyorsun. Sabah kalktığımda 

eroin kokain kullanıyordum. Sabah 500 akşam 500 bu dönemin parasıyla. Her gün 1000 lira 

bulmak. Nasıl bulabildim ya diyorum şimdi. Ama işin içine girdin mi her sabah buluyorsun 
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onu. Çünkü kokainle beraber eroini karıştırıp iğne yapıyordum. Bir madde seni kesmiyor ama 

sabah akşam bu parayı bulmak çok zor. ( E1) 

3.5.Tedavi ve ĠyileĢme Süreci 

AraĢtırmaya katılan kiĢilerin tedavi süreçlerinin oldukça uzun olduğu, AMATEM baĢta olmak 

üzere birçok hastaneye tedavi olmak amacıyla gittikleri ancak çoğu kez baĢarısız oldukları 

öğrenilmiĢtir. Katılımcılar, tedaviyi kendilerinin istemesinin ve bu yolda kararlı olmanın 

önemine vurgu yaparak Ģunları ifade etmiĢlerdir: 

AMATEM‟ de 29 sefer yatışım var. Benim başka hiçbir şey olmadı hayatımda. Bir insan 

sabah kalktığında eşini çocuğunu işini düşünür. Sadece uyuşturucuyu düşünüyordum. Hep 

öyle yaşadım. Dipte bir yaşamdı. En son kendim için yattım. Hep başkaları için yatmıştım 

annem karım babam için vs. onlar istediler. En son hiçbir şey kalmadı hayatımda. Her şeyin 

bittiği dibe vurduğu zamandı. Kendim için bu sefer istedim olacak dedim. Bir on gün yattım 

ben orada ama on günde iyileşme şansım sıfır. ( E1) 

Balıklı Rum Hastanesinde yattım. İki sefer çip taktırdım. İki kez AMATEM‟ e yattım. 1 buçuk 

yıl suboxone tedavisi gördüm. Onun dışında ayaktan tedaviler aldım. Hep böyle detoks 

tedavisi gördüm. Sonra rehabilite sürecine girince temiz kalmaya başladım zaten. Yaklaşık 7 

yıldır temizim. Her hafta AMATEM‟ de grup terapilerine katıldım. Sonra adsız narkotik 

toplantılarına yöneldim hayatımı sürekli doldurmaya çalıştım çünkü boş kaldığımda aklıma 

direk uyuşturucu kullanmak geliyordu. (E2) 

Ailem istiyordu bırakmamı ama hiçbir zaman baskı yapmadılar. Ben ne zaman hastaneye 

yatmam gerek dediysem o zaman destek verdiler. Ailenizle çocuklarınızla görüşmek için 

maddeyi bırakmak durumundasınız bunu düşünüyorsunuz. Çünkü sabah uyandığımda elimi 

yüzümü yıkayabilmem için bile eroin kullanmak durumundaydım. Ailenizin karşında ayakta 

durabilmek için içiyorsunuz ve bu tamamen bir eziyet haline dönüyor artık. (E5) 

3.6.Alanda ÇalıĢmaya Karar Verme 

3.6.1. Temel Motivasyon Kaynağı Olarak: ĠyileĢirken ĠyileĢtirme  

AraĢtırmaya katılan kiĢilerden 4‟ ünün iyileĢme danıĢmanı olarak bu alana girmeye karar 

vermesindeki temel motivasyon kaynaklarının iyileĢirken iyileĢtirme oldukları ifade 

edilmiĢtir. Yalnızca 1 kiĢi alanda çalıĢmasının özel bir nedeni olmadığını tamamen 

kendiliğinden geliĢtiğini ifade etmiĢtir. Bununla birlikte bu alanda çalıĢmaktan memnun 

olduğu ve kendisini motive ettiği öğrenilmiĢtir. 

Ben iyileştiğimi görünce başkalarının da iyileşeceğini düşündüm ve tabiri caizse damdan 

düşenin halinden yine damdan düşen anlar diyerek profesyonel çalışmaya karar verdim. 

Bizlerin onların halinden anlayacağımızı bildiğim için. Bana da çünkü başkaları iyi gelmişti. 

Dolayısıyla çok etkili olacağını düşündüm ve bu alana girdim. (E1) 
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İyileştim iyileştirmeliyim. Benim motivasyon kaynağım. Bu benim için çok önemli iyileşme 

sürecimin nerdeyse %30 u yani. Çünkü bana nerden geldiğimi hatırlatıyor. Danışan da bizi 

gördükçe “Ben de yapabilirim” diyor. Anlatsam rahat anlatırım. Beni anlayacaktır diye 

düşünüyor.( E2) 

Bu gönüllük işi severek ve gönüllü olarak yapıyorum. ( E3) 

Katılıcılar tarafından belirtilen ortak ifadelerde; eski kullanıcılar olarak alanda çalıĢıyor 

olmalarının birlikte çalıĢtıkları bağımlı kiĢilere rol model olduğu, onların yanında kendilerini 

daha rahat ifade ettikleri ve daha kolay empati kurabildikleri öğrenilmiĢtir. 

Biz hastayı karşılayan ve oryante eden kısımda bulunuyoruz.  Her şekilde benim yanımda o 

kadar şey yapamıyor. Benim yanımdayken diğerlerine nazaran daha farklı davranıyor. 

Hareketlerini biraz daha yumuşatıyor. Kurduğunuz ilişki empati ilişkisi.  Ben onları rahat 

anlayabiliyorum. Onlar da benim ne dediğimi çok rahat anlayabiliyor. Birbirimizin dilinden 

konuşabiliyoruz. (E5) 

Ben sizin gibi olmak istiyorum derler hep. Ben de başkaları gibi olmak istiyordum. İyileşme 

için bu rol model çok önemlidir. (E1) 

3.7.Kendi YaĢam Deneyiminden Yola Çıkarak Bağımlılara YaklaĢım Ve Teknikler 

Bağımlılığın bir hastalık olduğunu günümüz insanı bilmiyor aslında. Bağımlı hastaya da nasıl 

yaklaşacağını bilmiyor. Ailelerle görüşmeler çok önemli. Bağımlı kişi ailesiyle iyileşir. (E3) 

Öncelikle bağımlıyı anlamak lazım. Sadece iyileştirmek yetmiyor. Bu bir aile hastalığı. Aileyle 

de görüşmek lazım. Çünkü aile sürekli geçmişi senin önüne koyuyor. Sen şunu çaldın sen işte 

bunu yaptın. Yine mi bir şey içtin? Bu kişiyi maddeye geri gönderir ama aile iyileşmeye 

başlayınca oğlum sen yapabilirsin gibi şeyleri demeye başlayınca bağımlının işi kolaylaşıyor. 

O nedenle aile hastalığı diyorum ben her zaman. ( E1) 

3.8.Bağımlılıkla Mücadelede Yapılan ÇalıĢmaların Yeterliliği, Sınırlılıklar ve 

Öneriler 

3.8.1. Takip ve Kontrolün Sağlanması 

AraĢtırmaya katılan kiĢilere bağımlılıkla mücadele kapsamında merkezi ve yerel düzeyde 

yapılan çalıĢmaların yeterliliği ve sınırlılıkları sorusu yöneltilmiĢ ve deneyimleri kapsamında 

konuyu nasıl değerlendirdikleri öğrenilmiĢtir. Genel olarak AMATEM‟ de verilen tedavinin 

yeterli olmadığı, hastane sonrasında kiĢinin takibinin yapılmasında yetersiz kalındığı, takip ve 

kontrol sağlanmamasının ise kiĢiyi maddeye tekrar yöneltme riskinin bulunduğu çıkarımı 

yapılmıĢtır. Kurumlar arası iĢbirliği ve geniĢ bir ağ kurulmasının önemine dikkat çekilmiĢtir. 

Katılımcıların ifadeleri Ģu Ģekildedir: 
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Detoks kısmında AMATEM tarzı yerlerin çoğaltılması lazım. En büyük eksiği ise buranın 

hasta takibi olmaması kişi geldi yattı çıktı sonra takibi yok. En önemli şey bu. Yerelde bizim 

yaptığımız aslında en çok takip. Biz de yattı çıktı biz hala onun takibini yapıyoruz. (E3) 

Bir sürü yeni yerler açılıyor. Yani yatılı olan yerler var. Bir şeyler yapılıyor ama şu eksik. 

Çok birbirinden bağımsız. Kimse kimin ne yaptığını bilmiyor doğu düzgün. Bilseler bile 

organize değiller birbirleriyle. Bir danışan geldiği zaman ilk gideceği yer zaten AMATEM 

detoks ilaç tedavisinin yapılacağı yer. Kişi nereden geliyor mesela bulunduğu yerin 

belediyesinde rehabilitasyon merkezi varsa orayla iletişime geçip yönlendireceksin oradan 

şuradaki NA toplantısına oradan YEDAM‟ ın atölyelerine vs. Danışan yönlendirme yok 

kurumlar arasında. Herkes kendi bir şey yapmaya çalışıyor ama bu da güç tüketiyor ciddi bir 

ağ lazım. (E2) 

3.8.2. Rehabilitasyon Merkezleri ve Sosyal Alanların Önemi 

Çalıştığım yere gelmemin en önemli sebebi rehabilitasyon merkezi olması. Maddi külfeti var 

bu işin sorumluluk almak lazım. Yerelde bu işleri çoğaltmak lazım. Profesyonel kişiler bulmak 

lazım.( E1) 

Daha çok yapılacak şey var. Bir kere rehabilitasyon merkezlerin açılması ve çoğaltılması 

lazım. Hastane yatışı en az 2-3 ay olması lazım. Oradan çıktıktan sonra kişi çıkıyor iş yok güç 

yok. İş imkanının sağlanması lazım. Rehabilitasyon böyle bir şeydir. Kişiyi tamamen hayata 

kazandırmak.  (E5)  

Hayatımı sürekli doldurmaya çalıştım çünkü boş kaldığımda aklıma direk uyuşturucu 

kullanmak geliyordu. Önemli olan o enerjiyi iyi bir şeye çevirmekti onu da rehabilitasyonla 

yaptım. Detoks iyi bir tedavi ama kısa. Önemli olan o davranışsal düşüncesel bağımlılığı 

aşabilmek o da hayatını iste seni anlayan insanlarla doldurabilmek. Ama bitmiyor tabi bu. 

Ben hala NA toplantılarıma gidiyorum terapilerime giriyorum. (E2) 

3.9.Bağımlı DanıĢmanların Bağımlılara Öneri ve Tavsiyeleri 

Bağımlılık bir yol temiz kalmak istendiği takdirde ben kişinin mutlaka  ve mutlaka temiz 

kalabileceğine inanıyorum. Kişinin ancak zamanı geldiğinde temiz kalacağını biliyorum. 

Kendi istediği ve zamanı geldiğinde. İlk başta başaramıyorsan tekrar denemekte her zaman 

fayda var. AMATEM tek başına fayda etmiyor. Yanında rehabilitasyon desteğinin mutlaka 

alınması lazım. Hayır demeyi de öğrenmek lazım biz bunu öğretiyoruz. Temiz kalmayı 

öğretiyoruz. İyileşmeyi öğrendiğinde temiz kalıyor kişi biz de detoksu başlatıyoruz.(E1) 

Evet bu hastalıktan kurtulmak çok zor. İyileşme süreci uğraş gerektiren bir şey. Ama asla 

çözümsüz değil. Kendilerine bir şans vermelerini istiyorum. Bir hastaneye rehabilitasyon 

kurumuna kendine yardım gruplarına gitsinler ve şans versinler kendilerine en önemlisi 

yalnız olduklarını düşünmesinler. (E2) 
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4. SONUÇ 

AraĢtırma sonuçları madde bağımlısı kiĢilerin maddeyle tanıĢma hikâyelerinin en temelinde 

aile ve sosyal çevrenin etkisinin olduğunu ortaya çıkarmıĢ ve maddeyle erken yaĢta 

tanıĢtıkları görülmüĢtür. Tüm katılımcıların ifadelerinden yola çıkarak ilk alkol kullanımı ve 

sonrasında çeĢitlenen maddelerle bağımlı hale geldikleri; ailelerin, bağımlının aktif madde 

kullanımı arttıktan çok sonraları durumdan haberdar oldukları, bu doğrultuda aile içi iletiĢim 

ve ilginin yetersiz olduğu ihmal düzeyinin ise yüksek olduğu görülmektedir. Ailelerin, 

durumu öğrendiğinde kiĢilere yakıĢtıramadıkları için önce görmemezlikten geldikleri daha 

sonra durumu kabullenerek ilk aĢamada hastaneye yatmayı ve tedavi olmayı teklif ettikleri 

anlaĢılmaktadır. Bir katılımcı bağımlı olduğunu ailesine söyledikten sonra ailenin çözümü, 

kiĢiyi evlendirmekte bulduğunu ifade etmiĢtir. Ancak bunun asla bir çözüm olmadığı, bunun 

da ötesinde sorunları daha fazla arttırdığı sonucu ortaya çıkmaktadır.  

AraĢtırmaya katılan kiĢilerin madde kullandıkları süre zarfında çok çeĢitli sorunlarla karĢılaĢtıkları 

anlaĢılmıĢtır. Genel olarak; aile ve yakın çevreden gelen tepkiler ve buna bağlı olarak geliĢen 

etiketlenme ve dıĢlanma, kendilerini toplumdan izole etme,  psikolojik, duygusal, yasal sorunlar ve 

sağlık sorunları olarak ifade etmiĢlerdir. Madde bağımlılığı kiĢiye fiziksel olarak zarar vermekle 

birlikte psikolojik ve sosyal bir sorun olarak da karĢımıza çıkmaktadır. Bu açıdan yalnızca 

tıbbi tedavi görmenin yeterli olmadığı, insanın biyo-psiko-sosyal bir varlık olmasından 

kaynaklı sosyal rehabilitasyon ve meĢguliyet terapisinin de bu yolla verilmesi gerekliliği tüm 

katılımcılar tarafından dile getirilen ortak bir payda olmuĢtur. Biri olmayınca diğerinin eksik 

kalacağı vurgulanmıĢtır. Aynı Ģekilde AMATEM‟ in madde bağımlılığı tedavisinde tek baĢına 

yetersiz kaldığı görülmüĢ, kiĢilerin sosyal ihtiyaçları göz önüne alınarak dönüĢtürülmesinin 

önemi ortaya çıkmıĢtır. Bağımlının tedavi olmaya karar verdikten sonra bazı engellerle 

karĢılaĢtığı görülmüĢtür. Maddi durumu yeterli olmayan, sosyal güvencesi olmayan 

bağımlıların AMATEM yatıĢları için aylar sonrasına randevu veriliyor olması kiĢinin iyileĢme 

kararlığını sekteye uğratmaktadır. Detoks süreci uzayan bağımlıların madde kullanımına 

devam ettiği hatta bunun için illegal yollara baĢvurduğu ifade edildiğinden bu konuya merkezi 

ve yerel düzeyde çok daha fazla yer verilmesinin oldukça önemli olduğu düĢünülmektedir. 

AMATEM sonrası takip ve kontrolün yapılması, grup terapilerine devamlılık, özellikle Adsız 

Narkotik (NA) olarak isimlendirilen grupların varlığı ve o toplantılara katılımın tedavi 

sürecinde ve sonrasında oldukça etkili olduğu kullanıcılar tarafından vurgulanmıĢtır. Tedavi 

süreciyle birlikte kiĢinin eski çevresine tekrar dönmesinin yeniden madde kullanım riskini 

arttırabileceği, bu nedenle eski kullanım arkadaĢlarının ve sosyal çevrenin değiĢtirilmesinin 

bu süreçte elzem olduğu anlaĢılmaktadır. Madde bağımlılığı tedavisi gördükten sonra kiĢilerin 

sosyal entegrasyonunun sağlanması, iĢ ve aile yaĢamında iyileĢtirmelerin yapılması, istihdam 

olanaklarının çoğaltılması gerekli görülmektedir. KiĢiye “Hayır” diyebilme becerisi 

rehabilitasyon sürecinde kazandırılmalı, kiĢinin değiĢim sürecine ayak uydurabilmesi için 

ailelere danıĢmanlık verilmesi, geçmiĢinin sürekli yüzüne vurulmasının bu yolla engellenmesi 

sağlanmalıdır.  Bu çalıĢmayla uyuĢturucu madde bağımlılığı tedavi ve rehabilitasyon 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

415 

 

merkezlerinde ex-user çalıĢtırılmasının varlığı da ortaya çıkmıĢtır. Katılımcılar kendilerinin 

bulundukları merkezde rol model oluĢturdukları, birlikte çalıĢtıkları gençlerle daha kolay 

empati kurabildikleri ve tedavi sürecinde oldukça etkili olduklarını ifade etmiĢlerdir. Bağımlı 

danıĢmanı olarak görev yaptıkları merkezlerde ilk görüĢmelerin ve yönlendirmelerin, sosyal 

aktivite ve programların kendileri aracılığıyla yapıldığını ifade etmiĢ, iyileĢirken iyileĢtirme 

idealinin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulamıĢlardır. 
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HAYVANCILIK ĠġLETMELERĠNĠN BAġARILI YÖNETĠM 

AÇISINDAN ORGANĠZASYON PARAMETRELERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

THE EVALUATION OF ORGANIZATIONAL PARAMETERS OF 

ANIMAL HUSBANDRIES IN TERMS OF SUCCESSFUL 

MANAGEMENT 
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ÖZET 

Kırşehir iline bağlı merkez köylerdeki hayvan işletmelerinde gerçekleştirilen bu çalışmada 

hayvancılıkla uğraşan ve 12 merkez köyden gayeli örnekleme yoluyla seçilen 196 kişi ile yüz 

yüze görüşme metoduyla anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan bu anket çalışmasında hayvan 

refahı için hayvansal işletmelerde bulunması gereken ekipmanlar, bölümler, materyaller, 

hayvan sağlığı ve güvenliği için hayvansal işletmelerde kullanılan alt ve üst yapı 

gereksinimleri sorularak SPSS 21 paket programı ile ki-kare testine tabii tutulmuştur. 

Böylelikle hayvansal işletmelerdeki alt yapı ve üst yapı için işletme sahiplerinin görüşleri 

karşılaştırılmış hayvan refahı ve sağlığı için hayvan işletmelerinde bulundurulması yine 

işletmeciler tarafından önemli olan bölümler ortaya çıkarılmıştır. Ankete katılan 

katılımcıların köylere oranı ise %4‟le en az katılım Uzunpınar köyü olurken en çok katılım 

oranı %15 ile Eskidoğanlı köyü olmuştur. Katılımcıların %36‟ sı 11-20 yıl, %29‟u 21-25 

yıl,%25‟i 6-10 yıl ve %10‟u 1-5 yıl süredir hayvancılıkla uğraştıklarını belirtmişlerdir. ki-

kare testi sonuçlarına göre kaşıntı fırçası p<0.116 ve doğum-buzağa bölümü p<0.391 

seviyesinde önemli çıkmamıştır. Buna göre işletmecilerin diğer ekipman, bölüm ve 

materyallere kıyasla kaşıntı fırçası ve doğum-buzağa bölümünün hayvansal işletmelerde 

bulunmasına gerek olmadığı kanaatinde birleşmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Hayvancılık İşletmeleri, organizasyon, parametrik olmayan analiz 

ABSTRACT 

In this study which has been carried out at animal husbandry firms in central villages bound 

to Kirsehir province, surveys have been practiced with the method of face to face meeting 

with 196 people –selected by purposeful sampling- from 12 central villages who do business 

with animal husbandry. Within the surveys; the equipment required for animal welfare at 

animal husbandry firms, departments, materials, the requirements for infrastructure and 

superstructure at the firms for animal health and safety have been questioned and the data 

has been put to chi square test on SPSS 21. Thus, the views of the managers at animal 

husbandry firms about infrastructure and superstructure of the firms have been compared and 

the important aspects of these titles for the managers have been revealed. Considering the 

participation levels of participants for the surveys when considered the villages, the least 

participation has come from Uzupinar village with 4% and the most participation has come 

from Eskidoganli village with 15%. 36% of the all participants have indicated their working 

years as 11-20 years on animal husbandry, 29% of them have indicated 21-25 years, 25% of 
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them have indicated 6-10 years and 10% of them have indicated their working years as 1-5 

years on animal husbandry.According to the results of chi square tests, itch brush has been 

found as p<0.116 and birth / calf has been found as p<0.391 and these results haven‟t been 

found as significant. Accordingly, the managers have been of the opinion that there is no need 

for the itch brush or the birth / calf segment at the animal husbandry firms in comparison 

with other equipment, department and materials. 

Keywords: Animal husbandries, organization, nonparametric analysis 

 

GĠRĠġ 

Tarım iĢletmelerinin temel lokomotifi olarak hayvancılık yapan iĢletmeler gösterilmektedir. 

Hayvancılıkta en büyük değer olan yem maliyeti düĢürülebilmesi ekonomik açıdan büyük 

faydası olan uğraĢtır. Ancak ülkemizde gerek siyasi ve gerekse ekonomik yönden yaĢanan 

dalgalanmalar nedeni ile sistemleĢemeyen yapının oluĢtuğunu görmekteyiz. Bu 

olumsuzlukların etkilediği sektörlerden biri ise tarım sektörüdür. Bu sektörün içinde de 

hayvancılık yapan iĢletmeler gelmektedir. Bunun sonucu olarak da sürekli olarak karĢılaĢılan 

aksaklıklar nedeni ile üretim ve verimlilikte sorunlar yaĢanmaya devam edilmiĢtir (Yavuz, 

2001). 

Gerek bitkisel üretimde ve gerekse hayvansal üretimde yaĢanan sıkıntıların istenilen Ģekilde 

çözülememesi nedeni ile üreticilerin gelirlerinde ciddi azalmalar yaĢanmıĢtır. Buna bağlı 

olarak ya tarlalar ekilmemiĢ ya da hayvancılık yapan iĢletme sayısında azalmalar gözlenmiĢtir 

(Ören ve Bahadır, 2005). Bazı iyileĢtirmeler yapılsa bile yeterli olmadığından hayvansal ürün 

ithalatına yönelim artmıĢtır (Doğan ve AltıntaĢ, 2017). Bu ise hayvancılığın geliĢmesine 

ayrıca bir darbe vurmuĢtur.  

Ülkemizde hayvansal üretim miktarında yaĢanan düĢüĢlerin bir diğer etkileyicisi de 

halkımızın üretim aĢamalarında hayvanların ihtiyaçlarını karĢılayamaması ve refah 

parametrelerini göz ardı etmelerinden kaynaklanmaktadır (TaĢkın ve ark, 2017). Hayvan 

refahının sağlanması aynı zamanda kalitenin ve miktarın artmasını da beraberinde 

getirecektir. Genel olarak hayvan refahında ve kaliteli ürün alımında etkili olan ürünler; durak 

demiri, kaĢıntı fırçası, süt soğutma tankı, süt sağım ünitesi, temizlik, gübre çukuru, tem 

deposu, havalandırma, yeterli suluk ve aydınlatmadır. Bu parametrelerin gerekli ve yeterli 

Ģekilde sağlanması durumunda hayvancılık açısında hem ürün miktarında hem de kalite 

bakımından belirgin Ģekilde artıĢların olacağı açıktır. Ancak ülkemizde bu konuların genel 

olarak dikkate alınmadığı ya da göz ardı edildiği söylenebilir.  

KırĢehir ili hayvancılık açısından oldukça büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. 

Bu potansiyelin kullanımına yönelik olarak yoğun çalıĢmalar yapılmaktadır. 2015 yılı TÜĠK 

verilerine göre kültür ırkı sayısı 65062 adet, melez sığır sayısı 60372 adet ve yerli ırk sığır 

sayısı 16041 ise adet olarak belirtilmiĢtir. Bu miktar 20 yıl öncesine göre ortalama olarak 

%7,1‟lik bir artıĢın olduğunu göstermektedir. Her ne kadar bu miktar yeterli olmasa da artıĢın 

olması teselli edici gözükmektedir. Ülke genelinde göz ardı edilen refah parametrelerinin 

ilimizde de yeterince dikkate alınmadığı bilinmektedir. Bu çalıĢma da KırĢehir ili genelinde 
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hayvancılık yapan tarım iĢletmelerinin hayvan refahı parametrelerinin yeterince bilinip 

bilinmediği ve neler yapıldığı araĢtırılmak istenmiĢtir. Bunun için KırĢehir ilinde hayvancılık 

iĢletmeleri ile görüĢmeler yapılmıĢ ve konu ile ilgili bilgi ve görgü düzeyleri tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır.  

MATERYAL VE METOT 

Bu çalıĢmada KırĢehir ili merkez ilçesine bağlı bulunan ve hayvancılıkla uğraĢan tarım 

iĢletmeleri araĢtırma materyalini oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmanın amacını oluĢturan hayvan refahı 

parametrelerinin iĢletmeler tarafından ne ölçüde bilindiği ve uygulandığını ölçen sorular 

hazırlanmıĢ ve iĢletmelere sorulmuĢtur. Hazırlanan sorularda hayvan refahı açısından 

belirleyici özelliğe sahip olan durak demiri, kaĢıntı fırçası, süt soğutma tankı, süt sağım 

ünitesi, temizlik, gübre çukuru, tem deposu, havalandırma, yeterli suluk ve aydınlatma gibi 

bazı refah parametreleri sorulmuĢtur.  

AraĢtırmada iĢletmeler ile birebir görüĢmeler yapılarak elde edilen birincil veriler 

kullanılmıĢtır. Veriler elde edilirken öncelikle KırĢehir merkez ilçesine bağlı köylerin ve bu 

köylerde bulunan hayvancılık iĢletmeleri belirlenmiĢtir. Daha sonra sahaya çıkılarak iĢletme 

ziyaretleri ile birebir görüĢmeler yapılmıĢtır. En son ise verilerin elektronik ortama aktarılarak 

düzenleme ve analiz iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Örnekleme yapılırken, hayvan sayısı 10‟un 

üzerinde olan iĢletmeler daha önceden belirlenmiĢ ve bu iĢletmelerle görüĢülmüĢtür. Bunun 

için olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden gayeli örnekleme yöntemi kullanılarak 12 

köyde toplam 196 iĢletmeci ile yüz yüze görüĢme metoduyla anket çalıĢması yapılmıĢtır. 

(GüneĢ ve Arıkan, 1988). Saha çalıĢmaları ile elde edilen veriler parametrik nitelik 

taĢımadığından, bütün verilerin analizlerinde Ki- Kare testi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmaların analiz 

kısmında SPSS 21 istatistik paket programı kullanılmıĢtır. 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

KırĢehir ili merkez ilçesine bağlı köylerinde yapılan çalıĢmaya katılan iĢletme sahiplerinin 

sayısı  Hatunoğlu köyünde 18 , Körpınar köyünde 15, Hüseyinli köyünde 15, Harmanaltı 

köyünde 15, Seyrek köyünde 14, Göllü köyünde 16, Külhüyük köyünde 15, Büyük KıĢla 

köyünde 15, Tosunburnu köyünde 15, Uzunpınar köyünde 9, Yenidoğanlı köyünde 19 ve 

Eskidoğanlı köyünden ise 30 kiĢi ile çalıĢmaya katılmıĢtır. Üreticilerin .çalıĢmaya katılım 

oranları ise ġekil 1‟de gösterilmiĢtir. Buna göre Eskidoğanlı köyü %15‟lik katılımla en 

yüksek orana sahip olurken, Uzunpınar köyü ise %4‟lük katılım oranı ile en az katılım 

gösteren yerleĢim yeri olmuĢtur. Katılımda gözlenen bu farklılıklar genel olarak üretim 

aĢamalarında köylerin nüfus yapıları ile ilgilidir. Nüfusu yüksek olan yerleĢim yerlerinden 

katılımları fazla olurken, nüfus bakımından az olanlarda ise katılım düĢük olmaktadır. Ancak 

Ģekilden de görüleceği gibi genel katılım oranları birbirlerine yakın değerleredir. Bu da 

yerleĢim yerlerinin nüfuslarının birbirlerine yakın olduğunu düĢündürmektedir. Bir diğer 

faktörde çalıĢma yapılan alanlarda hayvancılık yapıp yapmadığının tespiti edilmesidir. Bazı 

yerlerde hayvancılık yapan sayısı fazla olurken, bazı yerlerde çok az olduğu görülmüĢtür.  
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ġekil 1. Köylerin Ankete Katılım Oranları 

Ankete katılan iĢletmecilerin eğitim seviyeleri incelendiğinde hayvancılıkla uğraĢan 

iĢletmecilerin eğitim seviyelerinin orta öğretim mezunu oldukları görülmektedir.  

ĠĢletmecilerin %72 si ortaöğretim, %25 i lise, %2 si ön lisans ve sadece %1 inin lisans 

mezunu olarak belirlenmiĢtir (ġekil 2). Üreticilerin genel olarak belli bir seviyede eğitimli 

oldukları söylenebilir. Ziraat, veterinerlik, iĢletme, iktisat veya diğer bir yüksek okuldan 

mezun kiĢilerin hayvancılık yapan iĢletme açmadıklarını söyleyebiliriz. Bu durum ise 

hayvancılığın temel teorilere dayanmadığını deneyerek öğrenme, tecrübe edinme gibi 

temellere dayandığını göstermektedir. Bu sebeple hayvan refahı için yapılan araĢtırmalardan 

elde edilen alt ve üst yapı çeĢitlilikleri ekipmanlar ve materyallerin tanıtımı bilgilendirilmesi 

faydalarının anlatılması gereklidir. 

 

ġekil 2. Ankete Katılanların Eğitim Durumu 
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Bütün dünya da olduğu gibi ülkemizde de kırsal alanda yapılan hayvancılı iĢletmelerinde 

aileye dayanmaktadır. Aile birey sayısının artmasının hayvancılık açsında gerekli olacağı 

düĢüncesi hâkimdir. Bu sebeple hayvancılık iĢletmesi olan bireylerden aile de yaĢayan kiĢi 

sayısının öğrenilmesi hem iĢletme gelirlerinin değerlendirilmesi hem de iĢletme de 

çalıĢabilecek potansiyel kiĢi sayısı hakkında değerlendirme yapabilmek için gereklidir. 

Yapılan çalıĢmada iĢletmecilerin aile fertlerinin sayısı %41 ile 4 kiĢi, %26 ile 5 kiĢi, %23 ile 3 

kiĢi, %10 u ise 6 ve daha fazla kiĢiden oluĢtuğu görülmüĢtür (ġekil 3). Buna göre hayvansal 

üretimle çalıĢan ailelerin %90‟lık kısmının 3-5 kiĢilik küçük ailelerden oluĢtu görülmüĢtür. 6 

ve daha fazla kiĢiden oluĢan ailelerin oranı ise %10‟ da kalmıĢtır. Ailelerin küçük ailelerden 

oluĢmasının bir diğer sebebi de belli bir yaĢa geldikten sonra kiĢilerin çiftçilik yapmak yerine 

baĢka bölgelere göç etmiĢ olmalarıdır.  

 

ġekil 3. Ailede YaĢayan KiĢi Sayısı 

ĠĢletmecilerin eğitim durumları incelendiğinde büyük bir çoğunluğun ortaokul mezunu olduğu 

görülmüĢtür. Bu durumda hayvan refahı ve kaliteli hayvansal ürünlerin üretilmesi açısından 

iĢletmecilerin tecrübeleri ön plana çıkmaktadır. ĠĢletmecilerin uzun yıllar hayvancılıkla 

uğraĢmıĢ olmaları hayvanları tanımalarına ve ihtiyaçlarını iĢletmede olması gerekenleri 

önceki kuĢaklardan ya da yerleĢim yerine yakın Tarım ilçe müdürlükleri, üretici birlikleri ile 

tarımla uğraĢan diğer firma ve kuruluĢlardan bilgi almaktadırlar. ÇalıĢmaya katılan 

iĢletmecilerin %36‟sı 11-20 yıl, %29‟u 21-25 yıl, %25‟i 6-10 yıl ve %10‟u ise 15 yıldır 

hayvancılıkla uğraĢtığını söylemiĢtir (ġekil 4). Tecrübe önemli olmakla birlikte sürekli geliĢen 

ve değiĢen teknolojiyle yapılan yeni araĢtırmalara da çok ihtiyaç vardır. Tecrübe üreticiler 

açısından hayvan yetiĢtirme ve büyütme açısından çok büyük faydalar sağlamaktadır. Ancak 

geliĢen ve değiĢen hayvancılık felsefesi ile teknolojik alt yapının geliĢmesinde biraz etkili 

oldukları anlaĢılmaktadır. Eğer gerçek anlamda bölgesel kalkınma sağlanmak isteniyorsa 

üreticilerin sistemli bir Ģekilde üretici kültürünü artırmaya yönelik çalıĢmaların yapılması 

gerekmektedir.  
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ġekil-4. Hayvancılıkla UğraĢılan Yıl 

Hayvancılıkta refah parametrelerinden olan özellikler için yapılan Ki kare analiz sonuçları 

Çizelge 1‟de gösterilmektedir. Çizelge incelendiğinde KaĢıntı fırçasının varlığı ve doğum-

buzağı bölmesi haricinde bütün özelliklerin önemli olduğu tespit edilmiĢtir. Bu özelliklerin 

neden önemli olmadığı hakkında herhangi bir değerlendirme yapılamamıĢtır. Ancak 

üreticilerin bu iki konuyu çok önemsemedikleri anlaĢılmıĢtır. Belirtilen iki özelliğin farklı 

Ģekillerde alternatifinin olabileceğini düĢündüklerinden çok gerekli olarak görmemiĢlerdir.  

Hayvancılıkta refah parametreleri özellikle hayvanlardan elde edilecek olan verimin ve 

kalitenin olumsuz yönde etkileyen faktörler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Refah 

parametrelerindeki her türlü eksiklik aynı zamanda hayvanlarda hafif ya da ağır Ģekilde strese 

sebep olabilmektedirler. Bunun için hayvanların duraklara kolayca girip çıkabilmeli ve 

herhangi bir engelleme olmamalıdır (Bickert, 2000). Tasarım açısından hayvanları önceleyen 

ve sürekli olarak bakımı yapılan duraklar aynı zamanda hayvanların ayakta durma süresini 

azaltacağı gibi, geviĢ getirmedeki etkinliği artırıcı, hayvanların ve bulundukları durakların 

temiz kalmasını sağlarlar. Ayrıca hayvanların yaĢayabilecekleri olası yaralanmaları da 

azaltmaktadır (Graves et. al., 2009).  

Hayvanların zamanla oluĢan kirlenmeden dolayı hastalık görülme olasılığı artabilir. Aynı 

zamanda hijyen sorunu da yaĢanabilmektedir. Hayvanlar bu sıkıntılı durumlarını çözebilmek 

için kaĢınma kazıklarını kullanarak üzerlerindeki artıkları ve birikintileri temizlemeye 

çalıĢırlar. Aslında bir çeĢit hijyen çalıĢması yaparlar. Bu açıdan bakıldığında kaĢınma 

kazıkları oldukça önemli görevler yerine getirmiĢ olur (Agrinet, 2007). Ancak üreticilerin bu 

tür konular hakkında yeterli bilgi birikimlerinin olmadığı gibi konu ile ilgili olarak 

bilgilendirilmedikleri tespit edilmiĢtir. Elbette bunun sonucu olarak ta kaĢınma kazığının 

gerekli olmadığı Ģeklinde bir algı oluĢmuĢtur.  
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Tablo 1. Ki-Kare Tablosu 

SORULAR KĠ-KARE ÖNEMLĠLĠK 

YaĢ 115,204 ,000 

Cinsiyet 380,092 ,000 

Eğitim durumu 261,102 ,000 

Ailedeki kiĢi sayısı 41,020 ,000 

Kaç yıldır hayvancılıkla uğraĢılıyor 80,735 ,000 

Durak Demiri Olmalı mıdır? -* -** 

KaĢıntı fırçası olmalı mıdır? 2,469 ,116 

Süt soğutma tankı olmalı mıdır? -* -** 

Süt sağım ünitesi olmalı mıdır? 192,020 ,000 

Her gün temizlenmeli midir? 75,939 ,000 

Gübre çukuru olmalı mıdır? 161,653 ,000 

Yem deposu olmalı mıdır? 192,020 ,000 

Havalandırma olmalı mıdır? -* -** 

Aydınlatma olmalı mıdır? -* -** 

Suluk olmalı mıdır? -* -** 

Drenaj/ atık su kanalı olmalı mıdır? 9,000 ,003 

Doğum-buzağı bölümü olmalı mıdır? ,735 ,391 

Reviri bulunmalı mıdır? 176,510 ,000 

Güvenlik cihazı bulunmalı mıdır? 14,878 ,000 

Hayvanlar sigortalı olmalı mıdır? 61,735 ,000 

Su kaynağı olmalı mıdır? -* -** 

* Bütün değerler aynı olduğundan analiz yapılamamıĢtır. 

**  Farklılık oluĢmadığından test sonucu oluĢmamıĢtır.  

 

Süt hayvanın vücudundan çıktığından itibaren çok kısa bir süre içinde bozulma eğilimdedir. 

Sütün içerisinde barındırdığı pek çok küf mantarları, maya ve bakteri bulunmaktadır. Bu 

faktörler üreme için gerekli olan uygun sıcaklık ve besin maddesi gibi ortamları bulduklarında 

çoğalmaya baĢlarlar. Bu nedenle hızlı bir Ģekilde korumaya alınması gerekecektir. Bunun 

içinde soğutma tankı özel bir öneme sahiptir (Günhan ve ark., 2006). Bunun farkında olan 

üreticiler soğutma tankının gerekliliğini de ifade etmiĢlerdir. Bununla doğrudan iliĢkili olan 

bir diğer faktörde sağım bölmesinin olmasıdır. Özellikle giriĢ ve çıkıĢın tam olarak kontrol 

edilebildiği bölmelerin soğutma tankına mümkün olduğunca yakın olması önemlidir. 

Hayvanlardan alına sütün çok fazla dolaĢtırılmadan hemen tanka boĢaltılması kalite açısından 

önemlidir (Halachmi, ve ark., 2000). Ayrı bir süt sağım bölmesinin olması aynı zamanda 

hijyen açısında da önemlidir.  

Temizlik hemen her alanda olduğu gibi hayvancılık iĢletmeleri açısından da oldukça 

önemlidir. Temiz olmayan bir iĢletmeden sağlıklı ürün beklemek mümkün değildir. Temiz 

çevre aynı zamanda hayvan refahı açısından da önemlidir. Temiz olmayan bir çevrede 

hayvanlar kolay bir Ģekilde hastalanacaklarından hayvanlar strese gireceklerdir. Sağlıklı gıda 

üretimi sağlıklı hayvanlar ve burada çalıĢanların temiz olmasıyla birlikte temiz kalmaları ile  

sağlanabilir (Temelli ve ark., 2005). 

Bir diğer faktör olan gübre çukuru da ortamın temizliği ve hijyeni açısından önem arz 

etmektedir.  Ortalıkta ve açık ortamda duran gübrelerin potansiyel olarak kirlilik kaynakları 
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olduğu unutulmamalıdır. Özellikle uzun zaman bekletilmeleri sonucunda ciddi sağlık 

sorunlarının kaynağı olabilmektedirler. Bunun içinde özellikle toprak altı veya kapalı yerlerde 

gübre çukurlarının oluĢturulması istenmektedir (Bertrand, 1998; Abler and Shortle,  2000). 

Temizlik ve hijyenin yanında ayrıca gübreler toprak verimliliğinin temel kaynakları 

arasındadır. Bu nedenle gübreler belli bir zaman sonra toprağa verilmeleri gerekir. Gübre 

içindeki bitki besin elementlerinin kaybolmaması gerekir.  Bunun için de kapalı ortamlarda 

muhafaza alınması gerekir.  

Yem deposunun bağımsız bir yerde olması önemlidir. Yemlerin çevredeki diğer kirleticiler ile 

bulaĢmamıĢ olması hayvansal açıdan önemlidir.  (ġiĢman ve ark., 2009) yağmıĢ oldukları 

çalıĢmada ağılların %83,3‟ünde kaba yemler ağıl içerisinde ayrı yerde, %7,1‟inde tavan 

arasında, %9,6‟sında ise bağımsız olarak inĢa edildiklerini tespit etmiĢlerdir. Buna göre 

yemlerin genel olarak ağılın içinde olduğu anlaĢılmaktadır. Yığınlar zaman içerisinde 

barındırdıkları yabancıları yabancı maddeler nedeni ile ortama zararlı olabilmektedirler. 

Üreticilerin genel olarak bunu anladıkları yapılan çalıĢma sonunda anlaĢılmıĢtır.  

Temiz havanın olması hayvanların strese girmeden sağlıklı bir Ģekilde yaĢamlarını 

sürdürmeleri bakımından yeterlidir. Havanın kirlenmesi demek aynı zamanda hayvanların ve 

ortamda çalıĢan insanları da aynı zamanda etkileyecektir.  Bunun farkında olan üreticiler 

genel olarak ağıllarda havalandırmaya özel önem göstermiĢlerdir. Ağılların kapalı olmadığı ve 

rahat bir Ģekilde havalanabileceği Ģekilde yapılmıĢtır. Bu ise oldukça güzel ve baĢarılı bir 

yapılanma olarak değerlendirilebilir. Buna ek olarak aydınlatmayı da katabiliriz. Çünkü 

aydınlanma isteği hayvanların yeterli Ģekilde ıĢık almaları için gereklidir. Hayvan 

barınaklarında pencere yapılırken pencere alanlarına dikkat edilmelidir. Pencere alanları 

yapılacak olan birimin taban alanının yüzdesi olarak açıklanmaktadır. Bu oranı (Alkan, 1972) 

soğuk bölgeler için %5, ılık bölgeler için %7, (Özcan, 1990) ise soğuk bölgeler için %3–5, 

ılık bölgeler için %7 olarak vermiĢlerdir. YapılaĢmada bu oranların dikkate alınması baĢarılı 

bir hayvancılık için gereklidir. Son olarak suluk ihtiyacı da dikkate alınması gereken 

parametrelerden birisi olarak değerlendirilmelidir. Ġnceleme yapılan iĢletmelerde sulukların 

genel olarak bulunduğu çok az iĢletmede ise yetersiz olduğu görülmüĢtür. Yapılan bu 

çalıĢmada hayvan refahı için önemli olan bazı parametreler incelenmiĢtir.  

 

SONUÇ 

Ġnsan sağlığı ve beslenmesi bakımından hayvansal ürünler çok önemlidir. Hayvansal ürünlerin 

tüketimi ekonomik ve politik açıdan ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyiyle doğrudan ilgili olup 

sürekli artan nüfus artıĢıyla birlikte hayvansal ürünlere olan ihtiyaç da her geçen gün 

artmaktadır. Ancak sağlıklı beslenme için sadece hayvansal ürünleri tüketmek değil hayvansal 

ürünlerin daha kaliteli üretilmesinin sağlanması da gereklidir. Bu bakımdan hayvancılık yapan 

iĢletmelerde gösterilecek titizlik hayvanların refahını sağlayacağından hayvansal ürünlerinde 

kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Yapılan çalıĢmada kaĢıntı fırçası ile buzağı bölmesi 

konusunda kafa karıĢıklığı varken diğer refah parametreleri konusunda netlik oluĢmuĢtur. 

Hayvancılık iĢletmelerinde hayvanların refahını sağlayacak olan alt ve üst yapılar iĢletmeciler 

tarafından ekonomik yük olarak görülse bile uzun vadede hem insan sağlığı için kaliteli 
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hayvansal ürünler üretimi hem de kaliteli ürünlerin potansiyel ekonomik getirileri daha ön 

plana çıkacaktır. Bu nedenle hayvancılık yapan iĢletmelerin hayvan refahı için gerekli olan 

materyal, ekipman, alt ve üst yapıları kullanmaları hem sağlık hem de ekonomik kaynak 

olarak değerlendirilmiĢ olacaktır. 
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Abstract 

The aim of the study is to determine the relationship between the problem-solving skills and attitudes 

of the students of Health Vocational High School in terms of various variables. The sample consists of 

285 (male:190; female:95) students. Problem Solving Inventory (PSI), which was translated to 

Turkish by Sahin, Sahin and Heppner (1993), and a questionnaire consisting of 10 questions made by 

researchers are used as data collection tools. In the analysis of data, Independent Samples T-test was 

used in pairwise comparisons, ANOVA-F test was used for multiple comparisons, and Pearson 

correlation test was used to determine the type of the correlation. As a result, no statistically 

significant difference was found between the total score averages of the students according to gender 

and grade levels. When the relationship between attitude and problem-solving skills towards 

mathematics lesson is examined; a negative significant relationship was determined. It is thought that 

math courses given in health vocational high schools will contribute positively to their problem-

solving skills when the math courses are taught in a way to be applied in the professional life by 

associating the courses with their profession. 

Key Words: Health Vocational High School, Problem Solving, Mathematics Perception 

 

ÖZET 

Çalışmanın amacı sağlık meslek lisesi öğrencilerinin problem çözme becerileri ile matematik algısına 

yönelik tutumları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından belirlenmesidir. Araştırma 285 

(erkek:190; kadın:95) kişi ile gerçekleştirilmiş, veri toplama aracı olarak Türkçe‟ye uyarlaması Şahin, 

Şahin ve Heppner (1993), tarafından yapılan “Problem Çözme Envanteri (PÇE)” ve matematik 

algısına yönelik tutumlarını belirlemek amacı ile araştırmacılar tarafından hazırlanan 10 soruluk 

anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde ikili karşılaştırmalarda Independent Samples T-test, çoklu 

karşılaştırmalarda ANOVA-F testi ve ilişki düzeyini belirlemede pearson korelasyon testi 

kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre PÇE toplam puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmemiştir. Matematik algısına 

yönelik tutum ve problem çözme becerisi arasındaki ilişki incelendiğinde; negatif yönlü anlamlı bir 

ilişki belirlenmiştir. Sağlık Meslek Liselerinde verilen Matematik derslerinin meslek alanı ile 

ilişkilendirilerek meslek hayatında kullanılabilir şekilde anlatılmasının problem çözme becerisine 

olumlu katkı yapacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Meslek Lisesi, Problem Çözme, Matematik Algısı 
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1.GĠRĠġ 

Problem, insan zihnini karıĢtıran her Ģeydir. Bireyin ya da topluluğun istenilen bir hedefe 

ulaĢmak için topladığı mevcut güçlerin karĢısına çıkan engellerdir, belirsizlik durumudur 

(Oğuzkan, 1989; Evans, 1991). Problem çözme ise; belirlenen bir amaca eriĢmek için bireyin 

önüne çıkan engelleri aĢma süreci olarak da değerlendirilebilir (Çakıroğlu, Sarı, & Akkan, 

2011). Problem çözme amaca yönelik biliĢsel ve psikolojik boyutları olan bir dizi çabayı 

içeren süreçtir (Oğuzkan, 1989; Evans, 1991). Bu süreç, bilginin elde edilerek kullanılması, 

yaratıcılık ve hayal gücü gibi önemli özelliklerinde dâhil edilmesiyle Ģekillenmektedir 

(Çakıroğlu, Sarı, & Akkan, 2011). Problem çözme becerisini geliĢtiren kiĢiler karĢılaĢtıkları 

problemleri hızlı Ģekilde değerlendirerek çözümlemeye çalıĢır, sorunlara farklı açılardan 

bakarak çözüm yolları üretebilirler. Problem çözme beceri düzeyinin düĢük olması ise 

bireylerin karĢılaĢtıkları problemler karĢısında gerginlik, huzursuzluk, çatıĢma gibi duyguların 

yaĢanmasına sebep olur. Ülkemizde en çok problem çözme becerisinin geliĢmiĢ olmasına 

ihtiyaç duyulan alanlardan birisi de sağlık sektörüdür. Sağlık sektöründe önemli parçalardan 

olan sağlık meslek lisesi öğrencileri, mesleki uygulamaları sebebiyle erken yaĢlarda sağlık 

alanları ile ilgili çeĢitli problemlerle karĢılaĢmaktadırlar. Bu problemlere çözüm yolları 

üretmek için akademik ve kültürel derslerinin yanında labaratuar dersleri alırlar. Uygulamalar 

sırasında karĢılaĢtıkları problemleri çözme sürecinde biliĢsel becerileri kazanmıĢ olmaları 

akılcı, mantığa dayalı çözümler sunabilmeleri önemlidir. Öğrencilerde problem çözme 

becerisini geliĢtirmek matematik eğitiminin önemli amaçlarından birisidir (Reusser & Stebler, 

1997). Matematik, sayı, iĢlem, çember, alan gibi insanların zihinlerinde geliĢtirdikleri 

kavramlarda anlam kazanan, birbiriyle çeliĢmeyen aksiyonlar üzerine kurulu, yaĢayan ve 

geliĢen bir iletiĢim sistemidir (Umay, 2002). Matematik, hayatı anlamanın bir yoludur. 

Problem çözme konusunda bireyin kendine duyduğu güven ile matematik yakından iliĢkilidir 

ve matematik derslerinde problem çözme oldukça önemlidir (Yıldızlar, 2001). Sağlık alanında 

çalıĢan bireyler problemler karĢısında biliĢsel ve davranıĢsal süreçleri doğru ve yerinde 

uygulamalar yaparak kullanırlar ise kısa zamanda hızlı Ģekilde sorunların çözülmesini 

sağlarlar.  

 AraĢtırmanın amacı; sağlık meslek lisesi öğrencilerinin problem çözme becerilerinin ve 

matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesidir. Ayrıca matematik dersine yönelik 

tutum ve problem çözme becerisi arasında nasıl bir iliĢki olduğunun belirlenmesidir. 

2.YÖNTEM  

Bu çalıĢma sağlık meslek lisesi öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve 

problem çözme becerilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Sağlık meslek lisesi 

öğrencilerinin problem çözme becerileri cinsiyet ve sınıf düzeyine göre karĢılaĢtırılmıĢ ve 

problem çözme becerisi ile matematik dersine yönelik tutumları arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. 
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2.1. Evren ve Örneklem  

AraĢtırma sağlık meslek lisesinde öğrenim görmekte olan yaĢları 14 ile 17 arasında değiĢen 

285 (kadın:190; erkek:95) öğrenci ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Öğrenciler sınıf düzeylerine göre: 9. 

sınıf (n= 95), 10. sınıf (n=98) ve 11.sınıf (n=92)‟dan oluĢmaktadır. 

2.2. Veri Toplama Araçları  

AraĢtırmada Heppner ve Petersen (1982), tarafından geliĢtirilen “Problem Solving Inventory, 

Form-A (PSI-A)” olarak adlandırılan ve Türkçe‟ye uyarlaması ġahin, ġahin ve Heppner 

(1993), tarafından yapılan “Problem Çözme Envanteri (PÇE)” kullanılmıĢtır. Ayrıca sağlık 

meslek lisesi öğrencilerinin mesleki uygulamalarında matematik dersine yönelik tutumlarını 

belirlemek için araĢtırmacılar tarafından 8 maddelik anket tasarlanmıĢtır.  

2.3. Problem Çözme Envanteri 

Heppner & Petersen (1982) tarafından geliĢtirilen ġahin ve Heppner (1993), tarafından 

yapılan Türkçeye uyarlanan ölçek 6 faktörden (Aceleci YaklaĢım, DüĢünen YaklaĢım, 

Kaçıngan YaklaĢım, Değerlendirici YaklaĢım, Kendine Güvenli YaklaĢım, Planlı YaklaĢım) 

oluĢmaktadır. Sorulara 1 ile 6 arasında değiĢen puanlar verilir. Puanlamada 9, 22 ve 29. 

maddeler puanlama dıĢı tutulur. Puanlama 32 madde üzerinden yapılır. 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 

15, 17, 21, 25, 26, 30 ve 34. maddeler ters olarak puanlanan maddelerdir. Envanterden 

alınabilecek puan ranjı, 32–192 arasıdır. Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, bireyin 

problem çözme becerileri konusunda kendini yetersiz olarak algıladığını gösterir. Ölçekten 

alınan toplam puanların azalmasında ise kiĢinin problem çözme becerisinin olumlu olduğu 

kabul edilir. Alt ölçeklerin puanlanmasında da olumlu-istendik olarak nitelendirilebilecek 

problem çözme yaklaĢım biçimlerini ölçen alt ölçeklerden (düĢünen yaklaĢım, kendine 

güvenli yaklaĢım, değerlendirici yaklaĢım, planlı yaklaĢım) alınan puanlar azaldıkça ilgili 

yaklaĢım biçimlerinin daha fazla kullanıldığı değerlendirilirken; olumsuz-etkisiz olarak 

nitelendirilebilecek problem çözme yaklaĢım biçimlerini ölçen alt ölçeklerden (aceleci 

yaklaĢım ve kaçıngan yaklaĢım) alınan puanlar azaldıkça ilgili yaklaĢım biçimlerinin daha az 

kullanıldığı düĢünülür. 

2.4. Verilerin Analizi 

Verilerin normallik analizleri Kolmogorov Smirnov testi ile yapılmıĢ ve varyansların homojen 

olduğu belirlenmiĢtir. Ġkili karĢılaĢtırmalarda t testi 2‟den fazla bağımsız grub karĢılaĢtırda 

ANOVA testi ve farklılığı belirlemek için Tukey testi yapılmıĢtır. Matematik dersine yönelik 

tutumlar yüzde frekans analizi ile hesaplanıĢtır. Problem çözme becerisi toplam puanı ile 

matematik dersine yönelik tutum arasındaki iliĢki ise pearson korelasyon analizi ile 

belirlenmiĢtir. 

3.BULGULAR 

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin problem çözme envanteri toplam puanları (PÇETP) ve 

PÇETP alt boyutları tanımlayıcı istatistik dağılımları Tablo 1‟de, cinsiyete, sınıf düzeyine 
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göre PÇETP ve PÇETP alt boyutları Mann-Whitney test dağılımı ve Anova testi sonuçları 

sırasıyla Tablo‟2 ve Tablo‟3 de gösterilmiĢtir. Matematik dersine yönelik tutum dağılımı 

Tablo‟4 de PÇETP ve matematik dersine yönelik tutum iliĢkisi Tablo‟5 de verilmiĢtir. 

Tablo 1. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin PÇETP ve alt boyutlarının toplam puan ortalaması 

maksimum, minimum, ortalama ve standart sapma değerleri 

PÇTP ve alt boyutları N Minimum Maksimum Ortalama SS 

Aceleci YaklaĢım 285 9,00 50,00 31,04 8,48 

DüĢünen YaklaĢım 285 5,00 30,00 14,35 5,42 

Kaçıngan YaklaĢım 285 4,00 24,00 11,52 4,67 

Değerlendirici YaklaĢım 285 3,00 18,00 8,80 3,76 

Kendine Güvenen YaklaĢım 285 9,00 42,00 21,88 5,25 

Planlı YaklaĢım 285 4,00 24,00 10,81 4,53 

PÇETP 285 45,00 159,00 98,40 20,43 

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin PÇETP ortalaması 98,40 „dır. Olumlu ve istendik 

özellikleri belirten düĢünen, değerlendirici, kendine güvenen, planlı yaklaĢım alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamaları sırasıyla (14,35;8,80; 21,88; 10,81) olarak 

belirlenmiĢtir. Diğer taraftan olumsuz ve istenmeyen alt boyutlar olarak değerlendirilen 

aceleci ve kaçıngan yaklaĢım puan ortalamaları da 31,04 ve 11,52 „dir.  

Tablo 2. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin cinsiyete göre problem çözme becerisi ve alt boyutları t-

test sonuçları 

PÇETP  Cinsiyet N Ortalama SS p 

Aceleci YaklaĢım Kadın 19 30,53 8,39 0,155 

Erkek 95 32,06 8,61   

DüĢünen YaklaĢım Kadın 19 13,99 5,27 0,131 

Erkek 95 15,05     

Kaçıngan YaklaĢım Kadın 19 11,58 4,84 0,717 

Erkek 95 11,38 4,33   

Değerlendirici YaklaĢım Kadın 19 8,38 3,67 0,008 

Erkek 95 9,65 3,82   

Kendine Güvenen YaklaĢım Kadın 19 21,38 4,86 0,034 

Erkek 95 22,87 5,85   

Planlı YaklaĢım Kadın 19 10,47 4,44 0,076 

Erkek 95 11,49 4,65   

PÇETP Kadın 19 96,34 20,23 0,016 

Erkek 95 102,52 20,29   

Cinsiyete göre yapılan değerlendirmede kadınların PÇETP ve PÇETP alt boyutlarında 

(değerlendirici yaklaĢım ve kendine güvenen yaklaĢım) istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde 

erkeklerden daha iyi düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. 
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Tablo 3. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin sınıf düzeyine göre problem çözme becerisi ve alt 

boyutları Anova test dağılım tablosu 

PÇETP Sınıf N SS Var K K.T sd K.O F Sig. 

Aceleci  

YaklaĢım 

9 95 30,40 Grup Arası 98,793 2 49,397 0,686 0,504 

10 98 30,92 Grup Ġçi 20304,701 282 72,002     

11 92 31,84 Total 20403,495 284       

DüĢünen  

YaklaĢım 

9 95 13,98 Grup Arası 103,235 2 51,618 1,765 0,173 

10 98 13,89 Grup Ġçi 8245,375 282 29,239     

11 92 15,22 Total 8348,611 284       

Kaçıngan  

YaklaĢım 

9 95 11,34 Grup Arası 4,956 2 2,478 0,113 0,893 

10 98 11,56 Grup Ġçi 6192,223 282 21,958     

11 92 11,65 Total 6197,179 284       

Değerlendirici 

YaklaĢım 

9 95 8,93 Grup Arası 21,463 2 10,732 0,756 0,470 

10 98 9,05 Grup Ġçi 4001,533 282 14,190     

11 92 8,41 Total 4022,996 284       

Kendine  

Güvenen  

YaklaĢım 

9 95 21,61 Grup Arası 23,100 2 11,550 0,417 0,659 

10 98 21,77 Grup Ġçi 7804,844 282 27,677     

11 92 22,28 Total 7827,944 284       

Planlı  

YaklaĢım 

9 95 10,20 Grup Arası 53,718 2 26,859 1,312 0,271 

10 98 11,06 Grup Ġçi 5774,050 282 20,475     

11 92 11,17 Total 5827,768 284       

PÇETP 9 95 96,45 Grup Arası 798,273 2 399,137 0,956 0,386 

10 98 98,24 Grup Ġçi 117692,127 282 417,348     

11 92 100,58 Total 118490,400 284       

Sınıf düzeyine göre PÇETP ve PÇETP alt boyutları arasında yapılan karĢılaĢtırmada 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiĢtir.  
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Tablo 4. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının frekans ve 

yüzde dağılımı tablosu  

 Matematik dersine yönelik tutum  Düzeyler Frequency Percent 

Alanımızda matematik derslerinin 

gerekli olduğunu düĢünüyorum (M1) 

Katılmıyorum 79,00 27,72 

Kararsızım 26,00 9,12 

Katılıyorum 180,00 63,16 

Mesleki alanda matematik eğitimi kullanılabilir 

olduğunu düĢünüyorum (M2) 

Katılmıyorum 87,00 30,53 

Kararsızım 55,00 19,30 

Katılıyorum 143,00 50,18 

Matematik eğitimi alan dıĢı konular içeriyor (M3) Katılmıyorum 117,00 41,05 

Kararsızım 67,00 23,51 

Katılıyorum 101,00 35,44 

Birey olarak sağlık alanında matematiksel verileri 

kullanılabileceğimi düĢünüyorum (M4) 

Katılmıyorum 119,00 41,75 

Kararsızım 72,00 25,26 

Katılıyorum 94,00 32,98 

Sağlık sektöründe matematik sayesinde baĢarı 

sağlayacağımı düĢünüyorum (M5) 

Katılmıyorum 97,00 34,04 

Kararsızım 80,00 28,07 

Katılıyorum 108,00 37,89 

Matematik eğitiminin sağlık sektörüne uygun olarak 

geliĢtirilmesi gerektiğini düĢünüyorum (M6) 

Katılmıyorum 58,00 20,35 

Kararsızım 28,00 9,82 

Katılıyorum 199,00 69,82 

Matematik derslerinden baĢarılı olduğuma inanıyorum 

(M7) 

Katılmıyorum 126,00 44,21 

Kararsızım 81,00 28,42 

Katılıyorum 78,00 27,37 

Matematiğin soyut kaldığını düĢünüyor meslek 

hayatımla ve günlük hayat ile iliĢkilendiremiyorum 

(M8) 

Katılmıyorum 109,00 38,25 

Kararsızım 63,00 22,11 

Katılıyorum 113,00 39,65 

Katılımcılar sorulara verdikleri cevaplarda matematiğin gerekli, mesleki alanda kullanılabilir 

olduğunu, alan dıĢı konular içermediğini, sağlık sektöründe matematik sayesinde baĢarılı 

olacaklarını, matematik derslerinin sağlık bölümüne uygun olarak geliĢtirilmesi gerektiğini, 

matematikten baĢarısız olduklarını, bireysel olarak sağlık alanında matematiksel verileri 

kullanmayacaklarını, meslek hayatında ve günlük matematiğin soyut kalmadığı 

belirtmiĢlerdir. 
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Tablo 5. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin PÇTE puanları ile matematik dersine yönelik 

tutumlarının korelasyon dağılım tablosu 

PÇBTP     M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

 

PÇETP 

r -0,05 -0,07 0,03 -0,08 -,137* -0,016 -,165** 0,110 

p 0,41 0,23 0,64 0,19 0,021 0,793 0,005 0,063 

n 285 285 285 285 285 285 285 285 

PÇETP yüksekliği ile; sağlık sektöründe baĢarılı olma ile matematik becerisi (M5) ve 

matematik dersinden baĢarılı olma düzeyleri arasında (M7) negatif yönlü anlamlı bir iliĢki 

belirlenmiĢtir. PÇETP yüksekliği problem çözme becerisinin düĢük olduğunu gösterir.  

4.TARTIġMA SONUÇ 

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin problem çözme becerilerinin ve matematik dersine yönelik 

tutumlarının incelendiği çalıĢmızda öğrencilerin PÇETP ortalaması 98,40 olarak bulunmuĢtur. 

Bu konuda yapılmıĢ diğer çalıĢmalar incelendiğinde çalıĢma sonuçlarına benzer Ģekilde 

Durmaz ve diğerleri (2007), hemĢirelik ve ebelik bölümü öğrencilerinin PÇB puan 

ortalamasını sırasıyla 87.44±19.84; 89.12±21.07, Yıldırım, Özkahraman Koç, & Sarıkaya 

Karabudak (2014) ebelik ve hemĢirelik bölümü öğrencilerinin PÇB puan ortalamalarını 

108,90; 108,02 olarak Tezel ve diğerleri (2009), hemĢirelik bölümü öğrencilerinin PÇB puan 

ortalamasını 89.9±22.1 Elkin & Karadağlı (2015), PÇE toplam puan ortalama değeri 102.73 

olarak bildirip, problem çözme becerilerini orta düzeyde belirtmiĢlerdir.  

Cinsiyete göre yapılan değerlendirmede PÇETP ve PÇETP alt boyutlarında (değerlendirici 

yaklaĢım ve kendine güvenen yaklaĢım) kadınlar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

tespit edilmiĢtir. Literatür incelendiğinde lise ve üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre 

problem çözme becerilerinin farklılaĢmadığı destekleyen çalıĢmalar (Çilingir, 2006; Erdem & 

Genç, 2014; Elkin & Karadağlı, 2015) vardır.  Cinsiyete göre problem çözme becerisinin 

kadınlarda daha iyi olduğunu (Serin & Derin, 2008; Yıldırım, Hacıhasanoğlu, Karakurt, & 

TürkleĢ, 2011; Er, AktaĢ, Türker, Güven, & Alkan, 2018) belirtmiĢlerdir. Yapılan araĢtırma 

sonucunda da istatistiksel olarak anlamlı fark olmamasına rağmen kadınların problem çözme 

beceri puanları erkeklerden daha yüksek tespit edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçları yapılan 

çalıĢmaları destekler niteliktedir.  ÇalıĢma bulgularının aksine erkek öğrencilerin problem 

çözme becerilerinin daha iyi olduğunu (Korkut, 2002; Koray & Azar, 2008) bildiren 

çalıĢmalar da vardır. Yapılan çalıĢma istatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen 

kadınların problem çözme becerilerinin erkeklerden daha iyi olması beyninin yapısal, 

fizyolojik ve biyokimyasal farklılıklarından kaynaklanmıĢ olabileceği gibi, düĢünce sistemi, 

algılama, analiz etme beceri farklılıklarından da kaynaklanmıĢ olabilir. Ayrıca sosyal hayat ve 

çalıĢma hayatında kadınların yerinin artması, problemlerle direkt olarak karĢı karĢıya 

kalmaları problem çözme becerilerini geliĢtirmiĢ olabilir. Literatürde cinsiyet üzerine bulunan 

farklı sonuçların cinsiyetin problem çözme becerisini etkileyebilecek kesin belirleyici nitelikte 

olmadığını düĢündürmektedir. 
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ÇalıĢmada sınıf düzeyine göre PÇETP ve PÇETP alt boyutları arasında yapılan 

karĢılaĢtırmada istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiĢtir. PÇETP sınıf düzeyi 

arttıkça yükseldiği görülmüĢtür. Literatür incelendiğinde üniversite (Tezel ve diğerleri, 2009; 

Elkin & Karadağlı, 2015; Ekici, 2017) ve lise öğrencilerinin (Erdem & Genç, 2014) problem 

çözme envanteri genelinden aldıkları puanlarda sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık 

olmadığını bildiren çalıĢmalar olduğu gibi, sınıf düzeyleri arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğunu (YurttaĢ & Yetkin, 2003; Durmaz ve diğerleri, 2007) bildiren çalıĢmalarda 

vardır. PÇB‟nin sınıf düzeyi yükseldikçe arttığını Durmaz ve diğerleri (2007), (birinci sınıf: 

92.13±19.09, ikinci sınıf: 90.68±20.04, üçüncü sınıf: 87.50± 21.31 dördüncü sınıf:  

80.91±20.37), sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sınıf düzeyi yükseldikçe problem çözme 

becerisinin azaldığı (1. sınıf: 76.89 puan 4. sınıf: 84.02) yönündedir (YurttaĢ & Yetkin, 2003). 

ÇalıĢmamızda sınıflar arasında PÇETP açısından istatistiksel fark olmamasına karĢın, son 

sınıf öğrencilerin PÇETP‟larının birinci sınıf öğrencilerinden daha yüksek bulunmuĢtur. Bu 

durum eğitim düzeyi arttıkça problem çözme becerisinin düĢtüğünü gösterirken eğitim 

sisteminin problem çözme becerisini geliĢtirecek Ģekilde Ģekillendirilmesinin gerekli 

olduğunu düĢündürmüĢtür.   

Yapılan çalıĢmada sağlık meslek lisesi öğrencilerinin matematik dersine yönelik genel 

tutumları incelendiğinde; matematiğin gerekli olduğunu, sağlık sektöründe baĢarılı olmakta 

önemli olduğunu, kendilerini matematikten baĢarısız olarak gördüklerini, sağlık sektörüne 

uygun bir matematik anlatımına ihtiyaç duyduklarını ve matematiğin soyut kalmadığı 

belirlenmiĢtir. Literatür incelendiğinde matematik tutumu ile cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi, 

öğrenim görülen bölüm, matematik kaygısı ve baĢarı düzeyi değiĢkenleri ile ilgili çalıĢmalara 

verildiği belirlenmiĢtir. Farooq & Shah (2008), lise öğrencilerinin matematiğe yönelik 

tutumlarında okul türünün öğrenci baĢarısı ve kiĢisel oluĢum üzerinde büyük etkisi olduğunu 

düĢünmektedirler. Özel okul öğrencilerinin devlet okulu öğrencilerine göre matematik 

baĢarısı ile tutum puanlarının daha yüksek olduğunu belirtmiĢlerdir. Sağlık meslek lisesi 

öğrencileri ile yapılan baĢka bir çalıĢmada ise; öğrencilerin matematiğe karĢı tutumlarının 

cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim gördükleri sağlık bölümlerine (Hasta ve yaĢlı bakım hiz., 

Anestezi ve Reanimasyon tek., Tıbbi laboratuvar tek., Radyoloji Tek., Acil Tıp Tek., 

HemĢirelik) göre fark göstermediğini, matematiğe karĢı tutumun akademik baĢarı durumuna 

göre farklılaĢtığını belirtmiĢleridir. Matematik düzeyini zayıf olarak tanımlayanların 

matematik tutum ölçeği puanları en yüksek ve baĢarı durumunu iyi olarak tanımlayanların 

matematik tutum ölçek puanları en düĢüktür (Demir, 2016). Yenilmez & Özabacı (2003), 

matematik tutumunun cinsiyet ve sınıf düzeyi değiĢkenlerine göre anlamlı Ģekilde 

farklılaĢmadığını matematik tutumu ve matematik kaygısı arasında yüksek bir iliĢki olduğunu 

bildirmiĢtir. Ayrıca matematik tutumu arttıkça, genel baĢarı notunun ve matematik notunun da 

arttığını bildirmiĢlerdir. Yalçın‟nın (2012) lise öğrencilerinin matematik dersine iliĢkin 

mecazları, tutumları ve baĢarı düzeyleri inceledikleri çalıĢmalarında; öğrencilerin matematik 

öğrenmeyi zorlu, ancak eğlenceli, çaba gerektiren bir durum olmaktan çok, bir süreç olarak 

algıladıklarıyla birlikte, matematik dersinden baĢarılı olmayı son derece zor bir süreç olarak 
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algılamadıklarını, ancak zorlu bir yarıĢ süreci olarak ve elde edilen baĢarı sonucunda mutluluk 

veren bir süreç olarak algıladıklarını belirtmiĢtir. 

Sonuç olarak matematik dersinin önemli olduğunun bilincinde olan sağlık meslek lisesi 

öğrencilerinin bu dersten kendilerini baĢarısız hissetmelerinin geçmiĢ deneyimleri, okul türü, 

öğretmenleri, matematik dersinden korku ve kaygıları gibi birçok faktör ile iliĢkili olabileceği 

düĢünülmektedir. Bunun yanında öğrencilerin matematiğe karĢı tutumları bu derse yönelik 

davranıĢlarının nasıl olacağına yön veren, onları motive etmede katkısı olan önemli bir 

etmendir. Bu sebeple yapılan çalıĢmada öğrencilerin matematiğe karĢı olumlu tutum 

geliĢtirmiĢ olmaları matematik becerilerinin de geliĢtirilebilir olabileceğini düĢünmemizi 

sağlamıĢtır. Sağlık meslek liselerinde anlatılan matematik dersi mesleki alana uyarlanıp 

problem çözme becerisini geliĢtirecek Ģekilde dizayn edildiğinde öğrencilerin ilgisini daha 

fazla çekecektir. Matematiğe dayalı bilgi ve beceriler, akademik yaĢamda önemli olduğu 

kadar meslek yaĢamında da önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum da problem çözme becerisi 

geliĢmiĢ hızlı, doğru ve mantığa dayalı karar veren kalifiye personelin sağlık sektöründe 

hizmet vermesini sağlamak için bir basamak oluĢturacaktır. 
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LOCAL SERĠES ANALYSIS AT COMBATING SUBSTANCE  

ADDICTION IN TURKEY 

TÜRKĠYE‟DE UYUġTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI ĠLE 

MÜCADELEDE YERLĠ DĠZĠ ANALĠZĠ 

Kübranur GÖRMÜġ 

ÖZET 

Madde bağımlılığı son yıllarda gerek dünyada gerekse Türkiye‟de önemi gittikçe artan bir sorun 

haline gelmeye başlamıştır. Madde kullanımına etki eden birçok sebep bulunmaktadır. Uyuşturucu 

maddelerin yaşamın içerisinde yer almaya başlamasıyla beyaz perde de ilgi çeken bir konu haline 

gelmiştir. Sonrasında televizyon aracılığıyla dizilerde de işlenen bir tema olması topluma yansımaları 

bakımından olumsuz etkiler yaratabildiği gibi bu yönde farkındalık çalışmaları da yapılmıştır. 

Literatür incelendiğinde madde bağımlılığının herhangi bir dizi içerisinde analiz edildiğine dair bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yüzden madde kullanımına karşı toplumu bilgilendirme amacıyla 

yayınlanan dizilerin etkili olup olmadığı hususunda  bu araştırmanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 

Araştırmanın bu özelliği çalışmanın özgünlüğü açısından da önem taşımaktadır. Bu amaçla 

Türkiye‟de bağımlılık konusunda madde ile mücadele için çekilen “Son Çıkış” adlı yerli gençlik dizisi 

MAXQDA 2018 içerik analizi programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Madde bağımlılığı, önleyici çalışmalar, dizilerde madde bağımlılığı 

ABSTRACT 

Substance abuse need in recent years in the world and Turkey has started to become an issue of 

growing importance. There are many reasons affecting substance use. White curtains have become an 

interesting subject when the narcotic substances take their place in life. After that, being a theme that 

is also processed in TV series can have negative effects on the reflections of the society and awareness 

studies have been carried out in this direction. When the literature is examined, no study has found 

that substance dependence is analyzed in any series. For this reason, it has been necessary to carry 

out this research to see if the series published for the purpose of informing the population are 

effective. This feature of the study is also important for the specificity of the study. For this purpose 

taken to combat substance abuse in Turkey in "Last Exit" from local youth MAXQDA 2018 series were 

analyzed using content analysis program.      

Key Words: Substance abuse, preventive studies, substance abuse in series  
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1. INTRODUCTION (GĠRĠġ) 

1.1. Bağımlılık ve Madde 

Bağımlılık terimi, latincede yer alan “addictus” kelimesinden gelmektedir. Kelime anlamı 

itibariyle, bir kiĢinin köleleĢtirildiği eski bir geleneğe atıfta bulunmaktadır. Fransız ve anglo-

sakson terminolojisinde de kendine zarar verme duygusu olarak adlandırılmakta ve bağımlı 

kiĢinin zihinsel açıdan kurtulmak için tek bir çözümün kölesi olduğunun üzerinde durmaktadır 

(McDougall, 2004). Kısaca bağımlılık; herhangi bir konuda desteklenmek için bir Ģeye veya 

birisine bağlı olmak demektir (Ögel ve ark., 2012). 

Bağımlılık kavramı tek baĢına ele alındığında çok geniĢ bir alanı temsil etmektedir. Özellikle 

son yıllarda birçok bağımlılık çeĢidi (sigara ve tütün, alkol, madde, kumar, teknoloji vb.) 

ortaya çıkmıĢtır(yesilay.org.tr). Bu araĢtırmada bağımlılık türlerinden madde bağımlılığı 

konusu üzerinde durulacaktır. 

Madde bağımlılığı; alkol ve uyuĢturucu içeren psikoaktif maddelerin, zararlı veya tehlike arz 

eden bir Ģekilde kullanımı anlamına gelmektedir (WHO, 2014). Daha geniĢ bir ifadeyle 

madde bağımlılığı; kullanılması zararlı olan maddelerin vücuda alınması ile vücudun var olan 

iĢlevlerini yerine getirememesi ve tüm olumsuz özelliklerine rağmen bu maddelerin 

kullanımının önüne geçilememesi olarak tanımlanmaktadır (yesilay.org.tr). 

Bağımlılık fiziksel ve psikolojik bağımlılık olarak ikiye ayrılır (Townsend, 2015). Fiziksel 

Bağımlılık; kiĢinin maddeyi tekrarlı kullanması sonucu maddeye karĢı fizyolojik istek 

duymaya baĢlaması ve vücudun maddeye uyum sağlamasıdır. Madde kullanılmadığı zaman, 

vücutta bazı belirtiler meydana gelir. Bunun nedeni ise vücudun fizyolojik yapısının 

bozulması ile kendisini yeni duruma adapte etmek zorunda kalmasıdır (Ögel, 2010). 

Psikolojik Bağımlılık ise; bir maddenin kullanılması sonucu kiĢide maddeye karĢı zevk alma 

duygusunun geliĢmesi veya huzursuzluğun giderilmesi için maddeye karĢı koyamaz hale 

gelmesidir (Uğurlu ve ark., 2012). 

Bireyler tarafından, farklı Ģekillerde kullanılan ve kiĢilerin duygu-davranıĢ durumlarında 

değiĢikliğe neden olan kimyasal maddelere „bağımlılık yapıcı maddeler‟ denir (Ceyhun ve 

ark., 2001). Bu maddeler temelde fizyolojik ve mental olarak vücudun kimyasını 

bozmaktadır. Bu yüzden kiĢi normal olmayan davranıĢlar sergilemektedir( BaĢkurt, 2003). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)‟nun bağımlılığa neden olan maddelerle ilgili bir sınıflandırma 

yapmıĢtır. Bunlar: a. Morfin tipi bağımlılık, b. Alkol tipi bağımlılık, c. Barbitürat tipi 

bağımlılık, d. Tütün tipi bağımlılık, e.Amfetamin tipi bağımlılık, f. Kokain tipi bağımlılık, g. 

Esrar(marihuana) tipi bağımlılık, h. Halüsinojen(LSD) tipi bağımlılık, ı. Khat tipi bağımlılık 

ve i. Uçucu solvent tipi bağımlılıktır(Uzbay,2009). Son yıllarda bazı araĢtırmacılar tarafından 

bağımlık yapan madde türlerine kafein tipi bağımlılığın da eklenilmesi gerektiği konusunda 

tartıĢmalar yapılmaktadır.  
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1.2. Madde Kullanımı Nedenleri 

Madde kullanım nedenleri olarak; risk oluĢturan sebepler, psikolojik sebepler, sosyokültürel 

sebepler, genetik sebepler ve diğer sebepler olarak bir sınıflandırma yapılabilir. Risk oluĢturan 

sebeplere zayıf aile bağları, akademik baĢarının düĢük olması, farkındalık eksikliği, aile-

çocuk arasındaki iletiĢim sorunu, aile içi Ģiddet; psikolojik sebeplere yalnızlaĢma, depresyon, 

utangaçlık, içe kapanma ve ruhsal problemler; kalıtımsal sebepler için madde bağımlısı olan 

ailelerin çocuklarının da madde bağımlısı olmaya eğilimli olduğu; sosyokültürel sebeplere de 

genel olarak aile, sosyal çevre ve ülke koĢulları  örnek verilebilir(Arslan, 2016, akt: Oktay, 

2017). 

1.3. Türkiye ve Dünya‟da UyuĢturucu Kullanımına Yönelik Sayısal Veriler 

Madde kullanımı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artıĢ göstermekte, yaĢ ve 

cinsiyet fark etmeksizin uyuĢturucu madde kullanımı sonucu bağımlı olan bireylerin sayısı 

çoğalmakta ve toplum içerisinde madde kullanım yaĢı giderek düĢmektedir. UyuĢturucu 

maddelere bağımlı olan bireyler; mental, fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak olumsuz Ģekilde 

etkilenmektedirler(Gövebakan ve Duyan, 2015). 

Tablo1 : Türkiye‟de ve Dünya‟da UyuĢturucu Kullanımının Yıllara Göre DeğiĢimi                   

     

   Kaynak: TUBĠM, 2017 

BirleĢmiĢ Milletler her yıl Dünya UyuĢturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü 

kapsamında 26 Haziran‟da yayınladığı raporda; 2018 yılında dünya üzerinde 31 milyon 

uyuĢturucu bağımlısı olduğunu, bu rakamın 2016 yılında 29,5 milyon olduğunu ve aradaki 1,5 

milyonluk artıĢın önemli derecede alarm verdiğini belirtmiĢtir. Bu raporda dünya genelinde 

uyuĢturucu kullanımının 275 milyon, 2016 yılında 250 milyon kiĢi olduğuna dikkat 

çekmektedir. Aradaki 25 milyonluk artıĢın ise uyuĢturucuyu deneyen ve kullananların sayısal 

değerinde ciddi bir artıĢ olduğunu vurgulamaktadır. Buna ek olarak raporda Afganistan‟daki 

afyon üretiminin 2016 yılından 2017 yılına kadar %65 oranında artarak 10.500 tona 

ulaĢmasının uyuĢturucu trafiği göz önüne alındığında en tehlikeli bölgenin Türkiye olduğunu 
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iĢaret etmektedir. Çünkü Afganistan‟dan çıkan uyuĢturucunun Batı‟ya ulaĢmak için transit 

ülke olarak konumundan dolayı Türkiye‟yi kullanacağı belirtilmektedir.
1
 

 Tablo 2: Türkiye‟de UyuĢturucu Kullanımının YaĢlara Göre Dağılımı 

   

     Kaynak: TUBĠM, 2017 

 TUBĠM‟in 2017 yılında yayınladığı rapora göre; en fazla madde kullanan yaĢ aralığının 25-

29 olduğu ve riskli grup aralığının ise 15-24(genç nüfus) olduğu belirtilmiĢtir. 

Madde bağımlılığının giderek artması ve halk sağlığı sorunu haline dönüĢmesi ile birlikte, 

madde bağımlılığının nedenlerinin araĢtırılması ve madde bağımlılığına karĢı koruyucu ve 

önleyici tedbilerin alınması amacıyla pek çok çalıĢma yapılmıĢtır (Gövebakan ve Duyan, 

2015).  

1.4. Madde Bağımlılığına Yönelik Türkiye‟de Yapılan Önleme ÇalıĢmaları 

Türkiye‟de uyuĢturucu madde bağımlılığını önleme çalıĢmalarının önemli bir kısmı çeĢitli 

resmi ve sivil kuruluĢlar    (Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinesinde ĠçiĢleri Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye 

YeĢilay Cemiyeti vb.) tarafından yapılmakta, uyuĢturucunun toplum ve birey sağlığına verdiği 

zararlar konferans, seminer, kamu spotu, reklam, el ilanı ve broĢürler vasıtasıyla 

gerçekleĢtirilmektedir. Toplumu bilinçlendirmeye ve madde bağımlılığı baĢlamadan önüne 

geçmeye çalıĢan bu faaliyetler, genel olarak uyuĢturucu bağımlılığının kazanıldığı yaĢlardaki 

bireyleri hedeflemektedir. Bu bağlamda kamu personeline, öğretmenlere, ailelere, öğrencilere, 

ilgili kurum ve kuruluĢların personellerine ve askeri personele yönelik bilgilendirme 

çalıĢmaları yapılmaktadır (TUBĠM, 2017).  

                                                           
1
 https://www.yesilay.org.tr/tr/haberler/detay/bm-dunya-uyusturucu-raporu-aciklandi, EriĢim Tarihi:23.10.2018. 

https://www.yesilay.org.tr/tr/haberler/detay/bm-dunya-uyusturucu-raporu-aciklandi
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Bu çalıĢmaların yanı sıra madde bağımlılığının müthiĢ bir derecede artıĢ göstermesi ve tüm 

dünyada „tehlikeli bir sorunsal‟ haline gelmesi ile birlikte birçok sektör de madde 

bağımlılığından etkilenmiĢtir. Bunlardan biri de dizi-film sektörü olmuĢtur. 

1.5. UyuĢturucu Maddelerin Dizi ve Beyaz Perdeye Konu Olması 

Tüm dünyada uyuĢturucu maddelerin ortaya çıkarak tehlikeli boyutlara ulaĢması ve maddeye 

olan talebin artması ile birlikte bu konu sinemanın dikkatini üzerine toplamıĢ ve ilk olarak 

beyaz perde de kendini göstermeye baĢlamıĢtır. UyuĢturucu ile ilgili ilk film 1984 yılında 

yayınlanan „Opium Joint‟tir. Kültegin Ögel de bu konu ile ilgili “ 1970‟li yıllarda sadece esrar 

ve alkol kullanımına yer veren sinemanın, 1980‟li yıllarda alkol ve uyuĢturucu kullanımını ön 

plana aldığını, 1990‟lı yıllardan sonra da alkol ve her türlü uyuĢturucu maddenin (esrar, 

kokain, eroin vb.) kullanılmaya baĢladığını, Türk filmlerinde ise 1980‟li yıllarda uyuĢturucu 

kullanımının beyaz perdeye aktarıldığını‟ açıklamıĢtır. Ayrıca uyuĢturucu maddelerin bu denli 

sinemada yer edinmesine Ögel, „uyuĢturucunun algı dönüĢtürme özelliklerinin yönetmenler 

için görsel imkanları kullanmalarına büyük bir imkan sunduğunu, bağımlı kiĢilerinin yaĢam 

tarzlarının, karakterlerinin sinema için ilgi çekici hale geldiğini‟ belirtmiĢtir. Ögel bunlara ek 

olarak filmin konusunun ne olursa olsun izleyicilerde farklı etkilere neden olduğunu, film 

insanları maddeden uzaklaĢtırmak adına yapılmıĢ olsa dahi toplumda ters etki yapabileceğini 

ve burada en önemli noktanın maddenin filmde nasıl iĢlenmiĢ olduğunun altını 

çizmektedir(http://www.ogelk.net/makale/70-herkes-icin-not-defteri-sinemada-

bagimlilik.html).  

Sinemanın yanında televizyonun da yavaĢ yavaĢ yaĢamın içerisinde yer edinmesiyle birlikte 

uyuĢturucu madde konusu dizilerde de kendini göstermeye baĢlamıĢtır. Hatta yıllar geçtikçe 

televizyon izleme eylemi önemli derecede artıĢ göstermiĢ buna bağlı olarak televizyon 

ekranları birçok Ģeyi toplumun içine kolay bir Ģekilde yansıtmaya baĢlamıĢtır. Günümüzde ise 

artık her Ģeye ya televizyon aracılığıyla yada internetten ortamından ulaĢabilmektedir. Bu 

durum birçok avantaj ve imkan sağlamasına karĢın yanında olumsuz etkilerini de birlikte 

http://www.ogelk.net/makale/70-herkes-icin-not-defteri-sinemada-bagimlilik.html
http://www.ogelk.net/makale/70-herkes-icin-not-defteri-sinemada-bagimlilik.html
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getirebilmektedir. Yukarıdaki istatistikte de görüldüğü üzere televizyon izlenme oranlarının 

yıldan yıla artıĢ göstermesiyle, bireylerin kötü ve olumsuz durumlarla karĢılaĢma risklerini de 

artırmaktadır ki Türkiye‟de halihazırda madde bağımlısı birey sayısındaki artıĢ(özellikle genç 

madde bağımlıları) diğer olumsuz etkenlerle de birleĢerek doğrudan olmasa da bu görüĢü 

destekler niteliktedir. 

AraĢtırmanın Amacı 

Madde bağımlılığı ile topluma bilgilendirme amaçlı yapılan çoğu yabancı film ya da dizinin 

toplumda tam tersi yönünde etki yaptığı, eleĢtiri aldığı ve kiĢileri maddeye karĢı daha çok 

özendirdiği konusunda birçok örnek bulunmaktadır. Bu yüzden bu çalıĢmada Türkiye‟de 

madde bağımlılığı ile mücadelede topluma farkındalık yaratma amacı taĢıyan Son ÇıkıĢ
2
 adlı 

yerli dizisi ele alınarak taĢıdığı olumlu veya olumsuz yönler bakımından analiz edilip 

değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

 2. YÖNTEM  

2.1. AraĢtırmanın Modeli 

Bu çalıĢmada, araĢtırmanın verilerini toplamak, incelemek, zamanı etkili kullanmak, geçerli 

ve güvenilir sonuçlar elde etmek için nitel araĢtırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi 

yöntemi kullanılmıĢtır. Bu analiz ayrıca sosyal hizmet gibi diğer sosyal bilim dallarında da 

(sosyoloji, antropoloji, edebiyat, vb.) yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. 

Ġçerik analizi, yazılı yada sözlü bir biçimde ortaya konan dökümanların sistemli bir Ģekilde 

çözümlenmesi olarak açıklanmaktadır (Berg, 2001). Bu  analiz, söz konusu çalıĢmadaki 

bilgilerin sistematik yönteme bağlı kalınarak belirlenmesiyle, kodlamaların katogorilenmesi 

sonucunda ortaya çıkan sıklık derecelerini değerlendirerek içerik için çıkarımda bulunmayı 

amaçlamaktadır (Berg; Demirci ve Köseli, 2009). Ġçerik analizi süreci; katagorize edilen 

verilerin çalıĢmadaki problemlerine çözüm bulabilmesi için amaçların belirlenmesi, konu ile 

ilgili verilerin yerinin belirlenmesi, mantıksal bir yapının geliĢtirilmesi, kodlama 

kategorilerinin belirlenmesi, sayısallaĢtırılması ve yorumlanması adlı alt baĢlıklar altında 

gerçekleĢtirilmektedir (Büyüköztürk, ġ., Akgün, E.Ö., Karadeniz, ġ., Çakmak, E.K. & 

Demirel, Funda 2016).  

Bu araĢtırmada, Türkiye‟de uyuĢturucu madde bağımlılığına bir farkındalık yaratmak ve 

toplumu biliçlendirmek amacıyla televizyonda yayınlanan yerli bir dizi içerik analizi yöntemi 

kullanılarak içerisinde taĢıdığı bağımlılık içeren ifade ve davranıĢlar bakımından 

incelenecektir. 

                                                           
2
 Son ÇıkıĢ dizisi odağında madde bağımlılığı ve gençlik teması yer alan, Yaman (2012) tarafından kaleme 

alınan “Apaçi Gençlik: Gençlerin Toplumsal DavranıĢ ve Yönelimleri Ġstanbul'da 'Apaçi' Altkültür Grupları 

Üzerine Nitel Bir ÇalıĢma” adlı çalıĢmanın sinema diline uyarlanması ile ortaya çıkmıĢ bir projedir. 
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2.2. ÇalıĢma Grubu 

Bu araĢtırmanın evrenini son 10 yıl içerisinde Türkiye‟de uyuĢturucu madde bağımlılığı 

konusunda toplumda farkındalık yaratmak ve toplumu bu konuda bilgilendirmek için ele 

alınan yerli Türk dizileri oluĢturmaktadır. AraĢtırma sonuçlarına göre son 10 yıl içerisinde 

Türkiye‟de madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında çekilen sadece bir diziye ulaĢılmıĢtır.  

AraĢtırma kapsamında Türkiye‟de madde bağımlılığı konusu geçen pek çok dizi 

bulunmaktadır. Ancak, incelendiğinde bu dizilerin konularının birbirine göre oldukça farklılık 

gösterdiği, sadece birkaç bölümlerinde bu temaya dikkat çektikleri anlaĢılmıĢtır. Bu yüzden 

var olan değiĢkenler en aza indirgenmeye çalıĢılmıĢ, çalıĢmada ana odak noktası „madde 

bağımlılığı ile mücadele‟ olan bir dizi örnekleme alınarak değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. 

ÇalıĢma kapsamında değerlendirmeye tabi tutulan dizi, „Son ÇıkıĢ‟tır. 

Son ÇıkıĢ : Televizyonda yayınlanan yerli gençlik dizisidir. Türkiye YeĢilay Cemiyeti ve 

TRT 1 kanalının ortak bir Ģekilde hazırladığı, son yıllarda bonzai kullanımına bağlı olarak 

artan ölümlerin ardından toplumda, özellikle de gençler için, madde bağımlılığına yönelik 

önleyici çalıĢmalarda bulunmak adına kaleme alınmıĢtır. Dizi, 2015 yılında yayınlanmıĢ ve 

toplam 17 bölüm sürmüĢtür. ÇalıĢmada dizinin bütün bölümleri analiz edilmiĢtir. Analiz 

sırasında bazı bölümlerin baĢında yaklaĢık 10 dakika verilen özetler(geçmiĢ bölümlerin kısa 

bir Ģekilde hatırlatılması) incelemeye tabi tutulmamıĢtır. 

2.3.Veriler ve Toplanması 

ÇalıĢmada verilere, bilgisayar vasıtasıyla ile internet ortamından ulaĢılmıĢtır. Gerekli verilerin 

toplanmasında https://www.youtube.com/user/TRTTelevizyon/playlists adresi kullanılmıĢtır. 

Dizinin tüm bölümleri sitede ekli bulunmaktadır.  

 Bu çalıĢma için çeĢitli dökümanlardan elde edilen bilgiler bir araya getirilmiĢtir. Örnekleme 

alınan dizideki mücadele kısmını ortaya çıkarmak için 8 alt tema oluĢturulmuĢtur: i) olumsuz 

sosyal çevre koĢulları, ii)arkadaĢlık iliĢkisinde olumsuz örnek ve davranıĢlar, iii)ailenin 

çocuğun arkadaĢ çevresini tanımaması, iv)bireylerin aileleri ile zayıf bağ ve iliĢkisi, 

v)uyuĢturucu maddeye karĢı farkındalık ve bilinçlilik, vi)bireyin geçmiĢ yaĢantısının madde 

kullanımına etkisi, vii)okula ve derslere karĢı ilgisizlik ve viii)herhangi bir sivil toplum 

kuruluĢuna veya gruba üye olma, katılma durumudur. 

2.4. Veri Analizi  

AraĢtırmada örnekleme alınan dizinin tüm bölümleri, belirlenmiĢ olan temalar bakımından 

“olumsuz sosyal çevre koĢulları, arkadaĢlık iliĢkisinde olumsuz örnek ve davranıĢlar, ailenin 

çocuğun arkadaĢ çevresini tanımaması, bireylerin aileleri ile zayıf bağ ve iliĢkisi, uyuĢturucu 

maddeye karĢı farkındalık ve bilinçlilik, bireyin geçmiĢ yaĢantısının madde kullanımına 

etkisi, okula ve derslere karĢı ilgisizlik ve herhangi bir sivil toplum kuruluĢuna veya gruba 

üye olma, katılma durumu” bakımından ele alınarak teker teker incelenecektir. 

https://www.youtube.com/user/TRTTelevizyon/playlists
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2.5. Geçerlik ve Güvenilirlik 

Örneklemi oluĢturan Son ÇıkıĢ adlı dizinin veri analizlerinin geçerli ve güvenli yapılabilmesi 

için MAXQDA 2018 içerik analizi programı kullanılacaktır. Tüm bölümler izlendikten sonra 

dizi için belirtilen temaların bölümler içindeki sıklıkları ve buna bağlı olarak yüzde dilimleri 

belirlenecektir. 

3. BULGULAR ve TARTIġMA 

Bu kısımda çalıĢma kapsamında ele alınan dizinin değerlendirme sonrasında ulaĢılan 

istatistiki verileri  ve analiz sonuçları yer almaktadır. Belirlenen kodlamalara göre elde edilen 

sonuçların araĢtırmada ne kadar sıklıkla kullanıldığını içeren tablo ve bilimsel temelde yapılan 

yorumlardan oluĢmaktadır. 

Çizelge 1: AraĢtırma Kapsamında Değerlendirilen Yerli Dizinin Temalara Göre Sıklık ve 

Yüzdelik dağılımları 

 

Kodlar 

Tüm Bölümler 

Ġçerisindeki Sıklık 

Dereceleri 

 

Yüzdelik Dilim      

 % 

Sağlıksız Sosyal Çevre ĠliĢkisi 24 11,16 

Herhangi Bir Toplum KuruluĢu 

Ya Da Grupla Ġlgilenme 

15 7,0 

Okula ve Derslere KarĢı 

Ġlgisizlik 

5 2,32 

Bireylerin GeçmiĢ YaĢantısının 

Madde Kullanımına Etkisi 

24 11,16 

ArkadaĢlık ĠliĢkilerinde 

Olumsuz Örnek ve DavranıĢlar 

28 13,02 

Ailelerin Çocuklarının ArkadaĢ 

Çevresini Tanımaması 

3 1,39 

Aileleri Ġle Olan Zayıf 

ĠliĢki/Bağ 

50 23,25 

UyuĢturucu Maddeye KarĢı 

Farkındalık ve Bilinç 

66 30,7 

TOPLAM 215 100,0 

 

Çizelge 1‟de görüldüğü üzere analiz edilen dizinin tüm bölümlerindeki temalarda toplam 215 

sıklık bulunmuĢtur. Çizelge incelendiğinde „UyuĢturucu Maddeye KarĢı Farkındalık ve 

Bilinç‟ temasında 66 sıklık ve 30,7‟lik oran; „Aileleri Ġle Olan Zayıf ĠliĢki Bağı‟ temasında 50 

sıklık ve 23,25‟lik oran; „ArkadaĢlık ĠliĢkilerinde Olumsuz Örnek ve DavranıĢlar‟ temasında 

28 sıklık ve 13,02‟lik oran; „Sağlıksız Sosyal Çevre ĠliĢkisi‟ ve „Bireylerin GeçmiĢ 

YaĢantısının Madde Kullanımına Etkisi‟ temalarında 24 sıklık ile 11,16‟lık oran; „Herhangi 

Bir Toplum KuruluĢu Ya Da Grupla Ġlgilenme‟ temasında 15 sıklık ve 7‟lik oran; „Okula ve 

Derslere KarĢı Ġlgisizlik‟ temasında 5 sıklık ve 2,32‟lik oran ve „Ailelerin Çocuklarının 

ArkadaĢ Çevresini Tanımaması‟ temasında 3 sıklıkla 1,39‟luk oran tespit edilmiĢtir. 
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Elde edilen bulgulara göre en çok tekrar eden tema 66 sıklık ve 30,7‟lik oranla UyuĢturucu 

Maddeye KarĢı Farkındalık ve Bilinç teması olurken; en az tekrar eden tema 3 sıklık ve 

1,39‟luk oran ile Ailelerin Çocuklarının ArkadaĢ Çevresini Tanımaması olduğuna ulaĢılmıĢtır. 

Temalara ait bilgiler dizi izlenmeden önce belirlenmiĢ ve daha çok madde kullanma 

davranıĢına etki eden etmenlerden yola çıkarak oluĢturulmuĢtur(7 tema bu Ģekilde 

hazırlanmıĢtır). Bu etmenlere/maddelere ek olarak uyuĢturu madde kullanımına karĢı dizide 

ayrıca bilgilendirmeye de yer verilip verilmediğinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 

amacıyla „Maddeye KarĢı Farkındalık ve Bilinç‟ teması eklenmiĢtir. Temalara iliĢkin sıklık ve 

yüzdelikler de dizi içerisinde geçen konuĢma ve diyologlar, temaları çağrıĢtıran resim, iĢaret 

v.b sahneler veyahut ifadeler aracılığıyla bulunmuĢtur. 

Sağlıksız Sosyal Çevre ĠliĢkisi adlı tema incelenirken; 

 Dizide karakterlerin yaĢadığı çevrenin/mahallenin  olumsuz yönlerinin üzerinde 

durulduğu sahneler ve diyologlar, uyuĢturucu madde ulaĢımına kolay bir Ģekilde 

eriĢilebilirlik yani yakınlık bakımından dikkat edilmiĢtir.  

Herhangi Bir Toplum KuruluĢu Ya Da Grupla Ġlgilenme teması ele alınırken; 

 KiĢilerin ilgi duyduğu ya da boĢ zamanlarını ayırdığı spor aktiviteleri veya devamlı 

gittikleri ve arkadaĢlarıyla vakit geçirdikleri yararlı bulunan kapalı alanlar dahil 

edilmiĢtir.  

Okula ve Derslere KarĢı Ġlgisizlik temasında; 

 Maddeye karĢı risk altında olan kiĢilerin/gençlerin akademik baĢarı durumları, okula 

devamsızlıkları ve okuldan kaçma gibi eylemlerine dikkat edilmiĢtir.  

Bireylerin GeçmiĢ YaĢantısının Madde Kullanımına Etkisi temasında; 

 UyuĢturucu madde kullanan veya satıcılığını yapan karakterlerin neden madde 

kullandığını gösteren Flash Back‟ler yani geri dönüĢlerle geçmiĢ yaĢantıyı aktaran 

sahneler ile bu durumu ifade eden konuĢmalar ele alınmıĢtır.  

ArkadaĢlık ĠliĢkilerinde Olumsuz Örnek ve DavranıĢlar temasında; 

 ArkadaĢlar arasında yanlıĢ ve olumsuz yönde sirayet eden diyaloglar, madde 

kullanımını teĢvik eden konuĢma, tavsiye ve eylemler dahil edilmiĢtir.  

Ailelerin Çocuklarının ArkadaĢ Çevresini Tanımaması temasında; 

 Ailelerin çocuklarının yakın arkadaĢlarıyla olmadığı zamanlarda nerede ve kimler ile 

vakit geçirdiklerini bilmemeleri, hangi kiĢiler ile iletiĢim halinde oldukları konusunda 

az bilgi sahibi olmaları bakımından incelenmiĢtir.  

Aileleri Ġle Olan Zayıf ĠliĢki/Bağ temasında; 
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 Aileler içerisindeki bireyler arasında birbirine söylenen her türlü rencide edici-

küçümseyici sözler, kırıcı ve küfür içeren ifadeler veya psikolojik, fiziksel Ģiddet 

incelenerek dahil edilmiĢtir.  

Son olarak UyuĢturucu Maddeye KarĢı Farkındalık ve Bilinç temasında; 

 Okulda öğretmenler ya da uyuĢturucu madde kullanımının hassasiyeti hususunda 

bilinçli olan kiĢiler veya kuruluĢlar aracılığıyla yapılan çalıĢmalar, mücadeleler 

kapsam sınırlarına eklenmiĢtir. Bu temaya ayrıca madde kullanım sonrası uyuĢturucu 

maddenin vücuda fiziksel, psikolojik olarak nasıl etki ettiği ve ne tür belirtiler açığa 

çıkardığını gösteren sahneler de dahil edilmiĢtir. Çünkü bu sahnelerin süresi biraz 

uzun tutulmuĢ ve izleyicilere daha çok madde kullanımının kötü Ģeylere sebebiyet 

verdiğinin üzerinde durulmuĢtur. Örneğin, aĢırı dozda madde kullanım sonrası geçici 

olarak gözlerin görmemesi gibi. 

Dizide UyuĢturucu Maddeye KarĢı Farkındalık, 66 sıklık ile %30,7‟lik bir oaran alarak en sık 

tekraralanan tema olduğuna ulaĢılmıĢtır. Bu da asında dizinin yayınlanma ve ortaya çıkma 

amacını iyi bir Ģekilde yansıttığını ortaya koymaktadır. Eğer bu tam tersi olsaydı yani diğer 

temalara göre daha az bi sıklık alsaydı, dizinin uyuĢturucu madde konusunda çok fazla etkili 

bir çalıĢma olmadığı Ģeklinde yorumlanabilirdi. Diğer bir taraftan 3 sıklıkla %1,39 oranını 

alarak en az sıklık değerine sahip olan Ailenin Çocuğunun ArkadaĢ Çevresini Tanımaması ve 

5 sıklıkla %2,32 oranını alan Okula ve Derslere KarĢı Ġlgisizlik temaları araĢtırmada değer 

olarak düĢük çıkmaları bakımından beklenilmeyen bir sonuç olmuĢtur. Bunun nedeni olarak 

ise dizide sıkı bir arkadaĢ iliĢkisinin iĢlenmesi ve karakterlerin çoğu kez kendi arkadaĢlarıyla 

vakit geçirmesi olarak yorumlanabilir. Karakterler, verimli ve faydalı olarak vakit geçirirken 

de kötü alıĢkanlıklarını eyleme dönüĢtürdüklerinde de daima birlikte hareket etmektedir. 

Ayrıca dizide madde kullanan gençlerin okula devamsızlık yapmasından ziyade içinde 

yaĢadıkları kötü koĢullar içinde okulu sığınacak bir liman olarak algıladıkları görülmüĢtür. 

Okulda yaĢadıkları en büyük sıkıntı öğretmenlerinin onları anlamadığı ve onlara değer 

vermediğidir. 

Özetle toparlamak gerekirse, değerlendirmeye tabi tutulan dizide madde kullanan ve risk 

altında olan grubun gençler olduğu, gençleri madde kullanmaya iten sebeplerin en baĢında 

olumsuz aile iliĢkileri, geçmiĢ kötü deneyim ve yaĢantılar, bunların unutulması amacıyla 

maddeye sığınma veya madde satma, özellikle gençleri en iyi anlaması ve mücadele vermesi 

gereken gereken okul müdür ve öğretmenlerin bu konuda hiçbir giriĢimde bulunmaması en 

fazla üzerinde durulan hususlardır. 

MAXQDA ve NVIVO gibi nitel araĢtırmalarda kullanılan içerik analizi programları özellikle 

sosyal bilimler alanında birçok farklı konulu çalıĢmalarda kullanılmaktadır. Ancak madde 

bağımlılığı alanında bu içerik analizi programları kullanılan bir araĢtırmaya rastlanılmamıĢtır. 
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4. SONUÇ 

Çok eski ve köklü bir geçmiĢe dayanan alkol ve uyuĢturucu madde kullanımı ve satımı 

özellikle son iki yüzyılda(20. ve 21.yy) artan bir ivme kazanmaya baĢlamıĢtır. Her yaĢtan her 

cinsiyetten insanı etkisi altına alan uyuĢturucu maddeler, özellikle 1900‟lü yıllarda da 

yönetmen ve senaristler tarafından beyaz perdeye aktarılmıĢtır. Sonrasında bilimsel ve 

teknolojik geliĢimler sayesinde televizyon ekranlarında ve internet ortamlarında yayınlanan 

dizi ve filmler aracılığıyla rahat bir Ģekilde yaĢamın içine karıĢmaya baĢlamıĢtır. Öyle ki 

toplumun özellikle de gençlerin ilgi ve dikkatini çekmeyi baĢarmıĢtır. Bu da insanların 

uyuĢturucu maddeye karĢı özenmelerini ve merakını teĢvik etmiĢtir.  

UyuĢturucu maddenin sinemada ya da filmlerde nasıl ele alındığı çok önemlidir. Örneğin 

1996 yılında yayınlanan ve madde konusunu iĢleyip bir farkındalık yaratmak 

amacıylavizyona giren Trainspotting filminden sonra yapılan sosyal araĢtırmalarda toplumda 

madde kullanımının arttığına dair bulgulara ulaĢılmıĢtır. Filmin yönetmeni de bu konuda 

eleĢtiri alınca bu durumla dalga geçen ifadeler söylediği konuĢulmuĢtur. Kısaca film madde 

kullanımı yönünden mesajlar taĢımasına rağmen toplumda diğer insanları da özendirici etkide 

bulunduğu Ģeklinde tepkiler almıĢtır. Bu durum madde gibi önemli bir alanı iĢlemede konuyu 

nasıl ve ne tür ele alma hususunda dikkatli davranılması gerektiğini belirtmektedir. Kültegin 

Ögel‟e madde kullanımından dolayı tedavi gören hastalara süreçte konuyla ilgili dizi ve 

filmler izletilerek grup çalıĢmaları yapıldığı ve kendisine u konuda hastaların hangi filmleri 

izlenmeleri gerektiği sorulduğunda ‟28 days‟ cevabını verir. Bu filmin madde kullanan 

bireyin arınma sürecini anlattığını ve izleyenlerde kötü bir etki bırakmayacağını ifade eder. 

Diğer tüm madde ile ilgili dizi ve filmlerin ise hastaların tek baĢına izlememeleri ve mutlaka 

uzman birisi ile izlemeleri gerektiğini vurgular.
3
 

Türkiye‟de de uyuĢturucu madde kullanımına yer veren çok sayıda dizi ve film 

bulunmaktadır. Ancak son 10 yıl içerisinde özellikle bu konuyu ele alan bir diziye 

ulaĢıldığından bu dizi değerlendiremeye alınıp analiz edilmiĢtir. Analiz sonucunda elde edilen 

verilere göre dizinin içerik olarak uyuĢturucu maddeye karĢı toplumda bilinç oluĢturma amacı 

taĢıdığı söylenebilmektedir. Ancak gerek dizinin izlenme oranlarına bakılıp gerekse dizinin 

bölüm sayısına bakıldığında toplum içerisinde çok rağbet görmediği düĢünülmüĢtür. Buna 

karĢın uyuĢturucu madde kaçakçılığını ele alan Breaking Bad adlı dizi tüm dünyada ülke ve 

dil fark etmeksizin en fazla izlenen dizilerden biri olmuĢtur. Buradan yola çıkarak Ģu yorum 

yapılabilir: Ġnsanlar kendilerine fayda sağlayacak Ģeylerden çok tam tersi durumda olan daha 

çok suç, macera ve aksiyon iliĢki temelinde iĢlenen iĢlere ilgi duymaktadır. Ki toplumda artan 

suç ve uyuĢturucu madde kullanım oranlarına bakıldığında bu durumu kanıtlamaktadır. 

Özetle, bir konunun ele alıĢ Ģeklinin topluma farkındalık mı kazandıracağı yoksa özendirici 

yönde etki mi edeceği açısından çok önemlidir. UyuĢturucu madde konusunda çok sayıda 

                                                           
3
 http://www.ogelk.net/makale/72-herkes-icin-not-defteri-sinemada-uyusturucu-var.html E.T:16.10.2018. 

http://www.ogelk.net/makale/72-herkes-icin-not-defteri-sinemada-uyusturucu-var.html
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araĢtırma ve çalıĢmalar yapılmaktadır. Fakat bu çalıĢmaların yanında özellikle ulaĢım 

açısından daha kolay olan televizyonlar aracılığıyla yayınlanan dizilerde madde kullanımı 

konusunda daha hassas davranılması gerekmektedir. Madde kullanımında maddenin nasıl 

kullanılacağının gösterilmesinden ziyade belirtileri ve ne gibi yıkımlara neden olduğu 

üzerinde durulması daha faydalı olacaktır. 

KAYNAKÇA 

Berg, B. (2001). Qualitative Research Methods For The Social Sciences (4. Ed.). Boston, 

MA: Pearson. 

 BaĢkurt, Ġ. (2003). Gençlik, Madde  Bağımlılığı ve Korunma Yolları(Psikososyal Bir 

YaklaĢım). Ġ.Ü.Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 8. 

Büyüköztürk, ġ., Akgün, E.Ö., Karadeniz, ġ., Çakmak, E.K. & Demirel, Funda. (2018). 

Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri (24.Baskı), s. 252-255, Ankara: Pegem. 

Demirci, S. ve Köseli, M. (2009). Ġkincil Veri ve Ġçerik Analizi. Kaan Böke (Ed.), Sosyal 

Bilimlerde AraĢtırma Yöntemleri içinde (308-352). Ġstanbul: Alfa. 

Gövebakan, R. & Duyan, V. (2015).  Madde Bağımlılığı ve Aile. Ġstanbul:Yeni Ġnsan. 

Oktay, Ġshak. Lise Öğrencilerinde UyuĢturucu Madde Bağımlılığının Sebepleri: Bursa Ġli 

MustafakemalpaĢa Ġlçesi Örneği, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü,2017, Yüksek Lisans,pdf. 

Ögel, K. (2010). Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Önleme. Yeniden 

Yayınları, Ġstanbul. 

Ögel, K., Evren, C., Karadağ, F., Gurol, T.D. (2012). Bağımlılık Profil Ġndeksi‟nin (BAPĠ) 

GeliĢtirilmesi, Geçerlik ve Güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 23(4):264-273. 

McDougall, Joyce. (2004). Lé'conomie Psychique De L‟addiction. Revue Française De 

Psychanalyse, 68, s.511-527 

Townsend, M.C. (2015). Substance-Related Disorders. Essentials of Psychiatric Mental 

Health Nursing. Concepts of Care in Evidence-Baced Practice. Fifth Edition, p:267-

271. 

TUBĠM, 2017. Türkiye UyuĢturucu Bağımlılığı Raporu,pdf. 

Uğurlu, T.T., ġengül, C.B., ġengül, C. (2012). Bağımlılık Psikofarmakolojisi, Psikiyatride 

Güncel YaklaĢımlar, 4(1):37-50. 

Uzbay, Tayfun.(2009). Bağımlılık Yapan Maddeler ve Özellikleri, Meslek Ġçi Sürekli Eğitim 

Dergisi, Sayı: 21-22, ss:16.  

https://www.campaigntr.com/turkiyede-online-ve-geleneksel-tv-izleyicileri/ eriĢim tarihi: 

11.10.2018 19:09 

https://www.campaigntr.com/turkiyede-online-ve-geleneksel-tv-izleyicileri/


International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

450 

 

http://www.ogelk.net/makale/70-herkes-icin-not-defteri-sinemada-bagimlilik.html) E.T: 

16.10.2018. 

https://www.yesilay.org.tr/tr/haberler/detay/bm-dunya-uyusturucu-raporu-aciklandi, EriĢim 

Tarihi:23.10.2018. 

https://www.youtube.com/user/TRTTelevizyon/playlists eriĢim tarihi: 16.10.2018. 

http://www.ogelk.net/makale/70-herkes-icin-not-defteri-sinemada-bagimlilik.html
https://www.yesilay.org.tr/tr/haberler/detay/bm-dunya-uyusturucu-raporu-aciklandi


International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

451 

 

FEEDBACK RATES OF PRESIDENTIAL CANDIDATES ACCORDING 

TO TYPES OF CONTENT IN THEIR TWITTER ACCOUNTS 

CUMHURBAġKANI ADAYLARININ TWITTER HESAPLARINDAKĠ 

ĠÇERĠKLERĠN TÜRLERĠNE GÖRE GERĠ BĠLDĠRĠM ALMA 
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Abstract 

The main purpose of this study is to determine what kind of content gets more feedback on 

Twitter. In the study, the contents of the candidates' Twitter accounts in the propaganda 

process of June 2018 Turkish Presidential Elections were classified into three types as 

written, video and photographic. The contents were referred to as tweets, and re-posts are 

referred to as retweets based on the Twitter lingo. The study was initially limited to the 

statistics of written, photographic and video tweets in addition to the feedbacks of these 

tweets in the accounts of the presidential candidates. Statistics considered in relevant 

accounts cover the period between May 5, 2018 when the Presidential candidacy applications 

ended and June 24, 2018 when the voting process started. During this period, only the 

statistics of the original tweets in the accounts were taken into consideration. Data on the 

feedback rates for the tweets in the accounts were collected 10 days after the tweet was sent. 

This 10-day period was observed for each tweet. The 10-day period determined by the daily 

observations was accepted as sufficient for the followers to see the tweets and give them 

feedback. A quantitative research method was preferred in this study which was conducted in 

accordance with the interpretive paradigm. According to the results of the study, the most 

feedback was given to the tweets containing just texts. The feedback rates of tweets with 

photos or videos are very close to each other.  

 

Keywords: Political communication, Twitter and propaganda, 2018 Presidential Elections, 

Twitter Feedback 

 

Özet 
Bu çalışmanın temel amacı Twitter‟da hangi tür içeriklerin daha fazla geri bildirim aldığını 

tespit etmektir. Çalışmada, Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri propaganda sürecinde 

adayların Twitter hesaplarından gönderdikleri içerikler, yazılı, videolu ve fotoğraflı olarak 3 

türde sınıflandırılmıştır. İçerikler, Twitter lisanı ile tweet olarak, yeniden gönderiler ise 

retweet olarak anılmıştır. Çalışma ilk olarak Cumhurbaşkanı adaylarının hesaplarındaki 

yazılı, fotoğraflı ve videolu tweetlerin ve bu tweetlere ait geribildirimlerin istatistikleriyle 

sınırlandırılmıştır. İlgili hesaplarda göz önünde bulundurulan istatistikler; Cumhurbaşkanı 

adaylığı başvurularının sona erdiği 5 Mayıs 2018 ile oy kullanma işleminin başladığı 24 

Haziran 2018 arasını kapsamaktadır. Bu süre boyunca sadece hesaplardaki özgün tweetlere 

ait istatistikler göz önünde bulundurulmuştur. Hesaplardaki tweetlere ait geri bildirim 

oranlarıyla ilgili veriler, tweet gönderildikten 10 gün sonra toplanmıştır. Her bir tweet için 

bu süre gözetilmiştir. Yapılan günlük gözlemler sonucu belirlenen bu 10 günlük süre, 

takipçilerin söz konusu tweetleri görüp geri bildirimde bulunmaları için yeterli kabul 

edilmiştir. Yorumlayıcı paradigma doğrultusunda gerçekleştirilen bu çalışmada nicel bir 

araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre; en fazla 
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geri bildirimi sadece yazı içeren tweetler almıştır. Fotoğraf içeren ya da video içeren 

tweetlerin geri bildirim oranları birbirlerine oldukça yakındır. 

 

Anahtar Kelimeler: Siyasal iletişim, Twitter ve propaganda, 2018 Cumhurbaşkanlığı 

Seçimleri, Twitter Geri Bildirimleri 

 

1. GĠRĠġ 

GeçmiĢte web 1.0 teknolojisi kapsamında sadece tek taraflı içerik üretimine imkan veren ve 

deyim yerindeyse kullanıcıyla düz çizgisel bir iletiĢim kuran internet siteleri, web 2.0 

teknolojisiyle birlikte yeni bir iĢlev kazanmıĢtır. Web 2.0 ile birlikte kullanıcıların aktif 

olduğu etkileĢimli dairesel iletiĢim biçimi, interneti insanlar için vazgeçilmez bir haberleĢme 

aracına dönüĢtürmüĢtür. Artık internet, yaĢayan tarihi bir güç olarak tasvir edilmekte, 

günümüz siyasal ve kültürel yaĢamını anlamayı ve Ģekillendirmeyi sağlayan bir araç olarak 

tanımlanmaktadır (Çat, 2018: 263). Teknoloji ve internetin geliĢimiyle birlikte hayatımızın 

her yanını adeta bir ahtapot gibi saran yeni medya ve yeni iletiĢim teknolojileri neredeyse her 

insan için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiĢtir (Sine, 2018: 105). Bu dönüĢüm beraberinde 

sosyal medya ve sosyal ağ olarak anılan birçok internet mecrasının ortaya çıkmasına ve hızla 

popüler olmasına neden olmuĢtur. Twitter‟da söz konusu bu etkileĢim üzerine inĢa edilen bir 

internet mecrası ya da uygulaması olarak anılmaktadır.  

Twitter‟a genel olarak bakıldığında, kendisinden önce gelen sosyal medyaya kıyasla farklı bir 

araç olduğunu söylemek mümkündür. Ġngilizceden/Türkçeye doğrudan çevrildiğinde cıvıltı 

anlamına gelen Twitter‟ın tanımına bakıldığında, kendisinden bir mikro blog ve sosyal ağ 

olarak bahsedilmektedir. Twitter, önemli bir mikro blog örneği olmasının yanında, aslında 

günümüzde kullanılan mikro blogların en bilinenidir. Twitter‟ın aynı zamanda sosyal ağ 

olarak adlandırılmasının sebebi ise öncelikle cep telefonlarında dahi kullanılabilir bir araç 

haline geldiği için zaman ve mekân kaygısı olmadan iletiĢim ve paylaĢıma olanak tanımasıdır. 

Bunun yanı sıra geri bildirimler ile tartıĢılabilinir, yorumlanabilir ve hatta beğenilmeyen 

içeriklere müdahale edilerek anında değiĢiklik gerçekleĢtirilebilir olmasıdır (Korkmaz, 2015: 

98-99). 

Twitter, Amerika BirleĢik Devletleri'nde yaĢayan kullanıcılara San Francisco/Kaliforniya 

merkezli Twitter Inc. ġirketi tarafından hizmet sağlamaktadır. Twitter 2006 yılında Odea adlı 

San Francisco kökenli bir web Ģirketinde çalıĢan Evan Williams, Biz Stone ve Jack Dorsey 

adlı üç teknoloji giriĢimcisi tarafından oluĢturulmuĢtur (Akar, 2010: 63). Twitter her ne kadar 

bir mikro blog sitesi olarak kabul edilse de, dünyada ve Türkiye en popüler sosyal medya 

mecralarından birisidir. Twitter‟ı bu denli popüler kılan özelliklerin baĢında, ortaya çıktığında 

sadece 140 karakterlik metinler paylaĢılabilen bir uygulama olması gelmektedir. Ġnsanların 

uzun içerikler okumaya zaman ayırmadığı günümüzde kısa ve öz mesaj yazmayı zorunlu 

kılan Twitter, bu özelliğini uzun süre korumuĢtur. Twitter zamanla görsel içerikler, veri ve ses 

paylaĢımına da olanak tanımıĢtır. Yazılı metinlerdeki bu karakter sınırlaması baĢlarda cazip 

görünse de zamanla kullanıcıların tepki göstermelerine neden olmuĢtur. Kullanıcılar basit bir 
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konuyu anlatmak için 10‟larca tweet dizisinden oluĢan içerikler paylaĢmak zorunda kalmıĢtır. 

Bu durum karĢısında fazla direnç gösteremeyen Twitter Ģirketi, 26 Eylül 2017 tarihinde 

kurucularından Jack Dorsey‟in ilk 280 karakterlik tweeti atmasıyla metinlerdeki karakter 

limitini ikiye çıkartmıĢtır. 

Twitter baĢlangıçta kiĢilerin internet üzerinden nerede olduklarını, nelerle meĢgul olduklarını 

çevrelerine duyurmaları için tasarlanan ve ilk adı “twttr” olan basit bir takip servisidir. Ancak 

zamanla Twitter‟ın misyonu, vizyonu ve yapısı değiĢmiĢtir. Bir mikro blog hizmeti olarak da 

tanımlanan Twitter‟da 280 karakterle sınırlı olan gönderiler tweet olarak adlandırılır (Arvas, 

2016: 147-148). Twitter‟da bir hesabı takip etmek; onun güncellemelerinden haberdar olmak 

ve kiĢisel zaman çizelgesine abone olmak anlamına gelmektedir. Bu platformda birini takip 

ettiğinizde siz onun takipçisi olurken, biri sizi takip ettiğinde ise o sizin takipçiniz 

konumundadır. Eğer karĢılıklı bir takip söz konusu ise kiĢiler birbirlerine DM (Direk Mesaj) 

olarak bilinen kiĢiye özel mesaj da gönderebilirler. DM gönderebilmenin bir baĢka yolu ise 

kullanıcının kendisini takip etmeyenlerden DM kabul edebilme özelliğini aktif etmesidir. 

Twitter‟daki diğer kullanıcılar, kendi hesaplarına ekledikleri diğer üyelerin yayınladığı 

mesajları yani tweetleri anlık olarak kendi açılıĢ sayfalarında kronolojik biçimde 

görebilmektedirler (Gragg ve Sellers, 2010: 325‟ten aktaran, Arvas, 2016: 147-148). 

Yukarıda da söz edildiği gibi Twitter, yazılı metinlerin yanı sıra video, veri ve fotoğraf 

paylaĢımı özelliğine sahip bir uygulamadır. Gerek sahip olduğu etkileĢim özelliği, gerekse 

paylaĢımlardaki bu çeĢitlilik kısa sürede siyasetçiler baĢta olmak üzere birçok popüler insanın 

Twitter‟da hesaplar açmasına neden olmuĢtur. Twitter‟ın siyaset sahnesindeki popülaritesi; bir 

siyasetçi için en önemli aktivitenin seçmenler ile kurulan iletiĢim olduğu gerçeğinden 

hareketle açıklanabilir. Bu çalıĢmanın temel amacı da siyasal propagandalar süresince 

Twitter‟da hangi tür içeriklerin daha fazla geri bildirim aldığını tespit etmektir. Bir baĢka 

deyiĢle bu çalıĢmada siyasetçilerin Twitter hesaplarını nasıl kullandıklarının yanı sıra, onların 

Twitter üzerindeki etkinliklerinin takipçileri üzerindeki etkileri araĢtırılmıĢtır. Bu amaç 

doğrultusunda bir nevi etki araĢtırması niteliği de taĢıyan bu çalıĢmada, Türkiye‟de yapılan 

Haziran 2018 Seçimleri‟ne katılan CumhurbaĢkanı adaylarına ait Twitter hesapları 

incelenecektir. Söz konusu seçimlerde CumhurbaĢkanlığı için 6 aday yarıĢmıĢtır. Bu adaylar; 

Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurduğu ittifakın ortak adayı 

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Yalova Milletvekili Muharrem 

Ġnce, Halkların Demokratik Partisi'nin adayı Ġstanbul Milletvekili Selahattin DemirtaĢ, ĠYĠ 

Parti‟nin adayı Meral AkĢener, Saadet Partisi‟nin adayı Temel Karamollaoğlu ve Vatan 

Partisi‟nin adayı Doğu Perinçek‟tir. 

ÇalıĢmada, Haziran 2018 CumhurbaĢkanlığı Seçimleri propaganda sürecinde adayların 

Twitter hesaplarından gönderdikleri içerikler, yazılı, videolu ve fotoğraflı olarak 3 türde 

sınıflandırılmıĢtır. Yazılı tweetlerde yazı dıĢında herhangi bir ek olmaması Ģartı aranmıĢtır. 

Video dıĢında görsel içeren tüm tweetler fotoğraflı olarak anılmıĢtır. Ġçerikler, Twitter lisanı 

ile tweet olarak, yeniden gönderiler ise retweet olarak anılmıĢtır. ÇalıĢma ilk olarak 
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CumhurbaĢkanı adaylarının hesaplarındaki yazılı, fotoğraflı ve videolu tweetlerin ve bu 

tweetlere ait geribildirimlerin istatistikleriyle sınırlandırılmıĢtır. Ġlgili hesaplarda göz önünde 

bulundurulan istatistikler; CumhurbaĢkanı adaylığı baĢvurularının sona erdiği 5 Mayıs 2018 

ile oy kullanma iĢleminin baĢladığı 24 Haziran 2018 arasını kapsamaktadır. Bu süre boyunca 

sadece hesaplardaki özgün tweetlere ait istatistikler göz önünde bulundurulmuĢtur. BaĢka 

hesaplardan yapılan retweetler çalıĢmaya dahil edilmemiĢtir. Hesaplardaki tweetlere ait geri 

bildirim oranlarıyla ilgili veriler, tweet gönderildikten 10 gün sonra toplanmıĢtır. Her bir 

tweet için bu süre gözetilmiĢtir. Yapılan günlük gözlemler sonucu belirlenen bu 10 günlük 

süre, takipçilerin söz konusu tweetleri görüp geri bildirimde bulunmaları için yeterli kabul 

edilmiĢtir. Yorumlayıcı paradigma doğrultusunda gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada nicel bir 

araĢtırma yöntemi tercih edilmiĢtir.  

ÇalıĢmanın sonuç bölümünde, bir siyasal propaganda mecrası olarak kabul edilen Twitter‟da, 

yazılı sadece yazılı metin içeren tweetlerin mi, fotoğraflı tweetlerin mi yoksa video içeren 

tweetlerin mi daha fazla geri bildirim aldığının ortaya çıkması hedeflenmektedir. Bunun yanı 

sıra hangi CumhurbaĢkanı adayının hangi tür tweetlere ne oranda yer verdiği de tespit 

edilecektir. 

2. SĠYASAL ĠLETĠġĠMĠN YENĠ MECRASI TWĠTTER 

Twitter‟ın 2018 yılı ilk çeyreği itibariyle aylık aktif kullanıcı sayısı 335 milyon olarak tespit 

edilmiĢtir. Statista isimli bir istatistik portalı tarafından derlenen bu verilerde Türkiye‟deki 

aylık aktif Twitter kullanıcı sayısı ise 10,8 milyon olarak duyurulmuĢtur (Statista, 2018). 

Twitter‟ın bu denli fazla kullanıcısının bulunması dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de 

siyasetçilerin bu mecraya ilgisini artırmaktadır. Twitter‟ın Nisan 2011‟de Rusça ve Türkçe dil 

desteğini kullanıma sunduğunu açıklamasıyla birlikte Türkiye‟deki siyasetçilerin Twitter‟a 

ilgisi artmıĢtır (Arvas, 2016: 450). Nitekim Twitter halk ile siyasetçi arasında sürekliliği olan 

bir etkileĢimli iletiĢim sağlamaktadır. Joseph S. Tuman‟ın (2008: 8) siyasal iletiĢimi; siyasal 

gruplar, medya ve halk arasında siyasal bilgi paylaĢımının gerçekleĢtirildiği söyleme dayalı 

bir süreç olarak tanımlamasından hareketle, günümüzde Twitter‟ın siyasal iletiĢim için neden 

vazgeçilemez olduğu açıklanabilir. 

Günümüzde Twitter‟ın siyaset alanında doğrudan etkisinin olduğu bilimsel araĢtırmalarla da 

tescillenmiĢ durumdadır. Bu mecra; siyasal iletiĢim kampanyalarının parçası olmak ile birlikte 

geleneksel iletiĢim araçlarında olmayan etkileĢimli iletiĢime olanak vermektedir (Eren, 2015: 

21). Bilal Eren Twitter ve siyasal iletiĢim üzerine kaleme aldığı bir kitap bölümünde 

Twitter‟ın siyasal iletiĢime üç temel alanda etki ettiğini vurgulamıĢtır. Eren‟e göre Twitter‟ın 

fırsat eĢitliği özelliği, insanların organize olma gücüne katkısı ile izleme ve veri gücü onu 

siyasal iletiĢimin vazgeçilmez bir aracı haline dönüĢtürmüĢtür. Eren‟in çalıĢmasına (2015: 17-

31) göre Twitter; 

 Katılım için (yaĢ, statü cinsiyet, ekonomi vb.) ön koĢullarının olmaması, 

 Kolay katılım ve basit kullanım olanağı vermesi, 
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 Tüm ekosistemini ulaĢılabilir, Ģeffaf ve aleni olarak konumlandırması, 

 Söz söylemek isteyenlere dinleyici (takipçi) bulabilmesi, 

 Aynı fikri, ideali paylaĢan dağınık yapıları birleĢtirebilmesi gibi hususları sağlayarak 

katılımcı demokrasinin olmazsa olmaz Ģartı fırsat eĢitliğine ciddi katkılarda 

bulunmaktadır. 

Tüm bunların yanı sıra Twitter‟da paylaĢılan mesajların ölçülebilir olması da siyaset için 

bulunmaz bir fırsattır. Takipçi sayıları, yazıların içeriğinin retweet sayısı, mentionlama 

(bahsetmek) gibi rakamsal somut çıktılar hedef kitle iletiĢimi için kullanılabilir ve iletiĢim 

stratejileri bu veriler ıĢığında daha doğru biçimde belirlenebilir. Ayrıca Twitter içeriğine 

olumlu/olumsuz yanıtlar, retweetler, favoriler, alıntılar gibi rakamsal veriler belirlenecek 

stratejiler için birer geri bildirimdir (Eren: 2015: 27). 

Özellikle seçimlerden önce siyasetçiler sosyal medya üzerinden yürüttükleri propaganda 

süresince söylemlerini çeĢitli öğeler ile desteklemektedirler. Siyasetçiler seçim çalıĢmalarını 

kimi zaman fotoğraflarla, kimi zaman propaganda reklamlarına veya miting meydanlarına ait 

videolarla kurgulamaktadır. ġüphesiz ki, tüm bu kurguların tek amacı seçmenlerle daha etkili 

bir iletiĢim kurarak onların siyasi tercihleri üzerinde etkili olabilmektedirler. ĠĢte bu noktada 

Twitter da tüm bu mesaj biçimlerini desteklediği için siyasal propagandanın en etkili 

mecralarından biri olmuĢtur. Siyasetçiler resmi Twitter hesaplarında bolca yazılı içerik 

paylaĢırken, siyasal söylemlerini fotoğraf ve video içeren mesajlarla desteklemeyi ihmal 

etmemektedirler. Haziran 2018 CumhurbaĢkanlığı Seçimleri propaganda süresince adaylar 

Twitter hesaplarını oldukça aktif kullanmıĢlar ve sözü edilen farklı türlerde tweetler ile siyasal 

söylemlerini desteklemiĢlerdir. Adaylar kimi zaman sadece yazılı metinden oluĢan tweetler 

göndermiĢ kimi zaman da tweetlerine fotoğraf ve videolar eklemiĢlerdir. Bu tweetlerine 

aldıkları geri bildirimlerin oranları ise adayların sosyal medyada yürüttükleri seçim 

kampanyalarına ait stratejileri nasıl Ģekillendirecekleri hususunda ciddi veriler 

oluĢturmaktadır.  

Twitter‟da söz konusu verileri oluĢturan geri bildirimler dört kategoride sınıflandırılabilir: 

1. Tweetlere verilen cevaplar: Tweetlere iliĢkin destekleyici veya eleĢtirel içeriklerin yer 

aldığı cevaplar, siyasetçinin kamuoyunun bakıĢ açısı hakkında bilgi sahibi olmasını 

sağlamaktadır. Cevapların sayısı ise tweetin ne derece etkili olduğu konusunda veri 

niteliği taĢımaktadır. 

2. Retweetler: Retweetlerin sayısı mesajın ne ölçüde yayıldığı konusunda fikir 

vermektedir. Retweet mesajın hesabı takip etmeyen kitlelere ulaĢmasını sağlayan 

önemli bir özelliktir. 

3. Beğeniler: Mesajı beğenen kiĢilerin sayısal çoğunluğu, takipçilerin mesajda yer alan 

içeriğe ne ölçüde katıldıklarına iliĢkin bir istatistik sunmaktadır.  



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

456 

 

4. Videoların izlenme sayıları: Siyasetçiler videoların izlenme oranlarına bakarak 

videoda yer alan mesajların ne ölçüde yayıldığını ölçebilirler. 

Twitter üzerinden yapılan siyasal propagandalarda en etkili geribildirim beğeni sayısıdır. 

Çünkü cevaplar eleĢtiri içerebilir ve retweet iĢlemi de genellikle siyasetçinin mensubu olduğu 

partinin üyeleri tarafından yapılır. Üyeler retweet yaparak söz konusu siyasetçiye olan 

bağlılıklarını ve seçim sürecinde ne derece aktif çalıĢtıklarını göstermeye çalıĢırlar. Ancak bir 

gönderiyi beğenmek takipçilerin en kolay ve kaygısız bir biçimde kanaatlerini sergiledikleri 

geri bildirim türüdür. Bu nedenle beğenilerin sayısal oranı, seçmenlerin verilen mesajı ne 

derece destekleri konusundaki en net geri bildirimdir.  

3. CUMHURBAġKANI ADAYLARININ HESAPLARINDAN GÖNDERĠLEN 

TWEETLERĠN TÜRLERĠ VE ALDIKLARI GERĠ BĠLDĠRĠM ORTALAMALARI 

Siyasetçiler Twitter hesaplarının kontrolünü genellikle sosyal medya uzmanı veya danıĢmanı 

olarak anılan uzman kiĢilere teslim ederler. Çünkü Twitter‟ı aktif olarak kullanmak ciddi 

zaman gerektiren bir eylemdir. Haziran 2018 Seçimleri‟ne katılan CumhurbaĢkanı adaylarının 

çoğu için de bu durum söz konusudur. Zira onlar seçim meydanlarında konuĢma yaparlarken, 

Twitter hesaplarından söz konusu konuĢmalara ait satır baĢlarının Tweet olarak gönderildiği 

görülmektedir. Twitter hesaplarından bu konuĢmaların yanı sıra, adayların katıldıkları tüm 

etkinliklere ait fotoğraflar ve videolar da paylaĢılmaktadır. Seçim çalıĢmaları süresince 6 

CumhurbaĢkanı adayına ait Twitter hesaplarındaki hareketliliğin arttığı açıkça görülmektedir. 

Her bir adaya ait Twitter hesabına bakıldığında, bu mecranın siyasetçiler için ne denli önemli 

olduğu da anlaĢılmaktadır. Adayların Twitter hesaplarından gerçekleĢtirdikleri seçim 

propagandalarında neredeyse tüm söylemlerini gönderdikleri tweetler aracılığıyla duyurmaya 

çalıĢtığı görülmektedir. Her bir aday katıldıkları mitinglere ait videoları Twitter hesaplarında 

paylaĢmaktadır. Söz konusu mitinglerden önce hazırlanan miting duyuruları da Twitter 

hesaplarından paylaĢılmaktadır. Mitinglerde sarf edilen sözlerden yapılan çeĢitli derlemeler de 

baĢlıklar veya tweet dizisi adı verilen akıĢlar da takipçilerle vakit kaybetmeden 

paylaĢılmaktadır. Siyasetçilerin hemen hemen bütün etkinliklerine ait fotoğraflar da 

Twitter‟dan sıklıkla paylaĢılmaktadır. Görülmektedir ki Twitter artık siyasal iletiĢimin 

vazgeçilmez bir parçası haline gelmiĢtir. Siyasetçilerin söz konusu bu paylaĢımlarına gelen 

geri bildirimlerin sayısal olarak anlık takibini mümkün kılan Twitter, deyim yerindeyse bir 

kamuoyu yoklama aracı görevi de görmektedir.  

Bu süre zarfında kimi adayların hesaplarında sadece yazı içeren tweetlere ağırlık verilirken, 

kimi adayların hesaplarında da fotoğraf ve video içeren tweetlere ağırlık verilmiĢtir. Fotoğraf 

ve video içeren tweetlere de yazı yazma imkânı bulunmaktadır. Ancak buna rağmen hiç 

görsel kullanılmadan sadece yazıdan oluĢan tweetlerin sayısı da azımsanamayacak kadar 

çoktur. ġüphesiz ki, Twitter üzerinden paylaĢılan her tür tweetin tek bir amacı bulunmaktadır. 

Bu amaç; olabildiğince fazla cevap, retweet ve beğeni geri bildirimi alarak propagandanın 

etkisini arttırmaktır. AĢağıda Haziran 2018 CumhurbaĢkanlığı Seçimleri öncesi her bir adayın 

hesabına ait tweet tercihleri ve bu tweetlerin aldığı geri bildirimlerin sayısal ortalamasını 
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içeren tablolar bulunmaktadır. Bu tabloların amacı CumhurbaĢkanı adaylarının Twitter 

hesaplarından ne tür tweetlerin paylaĢıldığı ve hangi türdeki tweetlerin ne ölçüde geri bildirim 

aldığını göstermektir. 

3.1. @RT_Erdogan Hesabından Gönderilen Yazılı, Fotoğraflı ve Videolu Tweetlerin 

Ortalama Geri Bildirim Oranları 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin CumhurbaĢkanı olarak Haziran 2018 Seçimleri‟nde aday olan ve 

seçimleri %52,59 oy oranı ile birinci sırada tamamlayan Recep Tayyip Erdoğan‟ın Twitter 

hesabı @RT_Erdogan‟dır. @RT_Erdogan hesabının 2018 yılının Temmuz ayı itibari ile 13 

milyon takipçisi bulunmaktadır. 

Tablo 1. @RT_Erdogan hesabına ait ortalama geri bildirim oranları 

 Adet Ort. Cevap Ort. Retweet Ort. Beğeni Ort. İzlenme 

Yazılı Tweet 47 860 6570 24417 --- 
Fotoğraflı Tweet 57 825 5247 22891 --- 
Videolu Tweet 72 795 5100 21310 195 Bin 
Toplam Tweet 176 --- --- --- --- 

5 Mayıs-24 Haziran süresince @RT_Erdogan hesabından 47‟si sadece yazı, 57‟si fotoğraf ve 

72‟si video içeren toplam 176 tweet gönderilmiĢtir. Bu 50 günlük süre içerisinde video içeren 

tweetlerin diğerlerine oranla sayısal üstünlüğü dikkat çekmektedir. Ancak geri bildirimler söz 

konusu olduğunda, sadece yazıdan oluĢan tweetlerin aldığı cevap, retweet ve beğenilerin 

ortalaması diğer 2 türe oranla daha fazladır. Video içeren tweetlere verilen ortalama cevap 

sayısı ise diğerlerine göre en az orana sahiptir.  

3.2. @vekilince Hesabından Gönderilen Yazılı, Fotoğraflı ve Videolu Tweetlerin 

Ortalama Geri Bildirim Oranları 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin CumhurbaĢkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem Ġnce‟ye ait 

olan @vekilince hesabının 2018 yılının Temmuz ayı itibari ile 4 milyon 400 bin takipçisi 

bulunmaktadır. Ġnce, 24 Haziran Seçimleri‟ni %30,64 oy oranı ile 2. sırada tamamlamıĢtır. 

  Tablo 2. @vekilince hesabına ait ortalama geri bildirim oranları 

 Adet Ort. Cevap Ort. Retweet Ort. Beğeni Ort. İzlenme 

Yazılı Tweet 80 1380 7942 55512 --- 
Fotoğraflı Tweet 180 651 3743 29900 --- 
Videolu Tweet 148 650 4320 26240 352 Bin 
Toplam Tweet 408 --- --- --- --- 

5 Mayıs-24 Haziran süresince @vekilince hesabından 80‟i sadece yazı, 180‟i fotoğraf ve 

148‟i video içeren toplam 408 tweet gönderilmiĢtir. Ġnce‟ye ait olan hesabın tweetlerinde 

fotoğraf içerenlerin sayısal üstünlüğü görülmüĢtür. Hesaptan gönderilen tweetler içerisinde 

sadece yazı içeren tweetlerin diğerlerine oranla fazla tercih edilmediği görülmektedir. Geri 

bildirim ortalamaları söz konusu olduğunda ise sayısal azlığının da etkisiyle sadece yazı 

içeren tweetlerin diğerlerine oranla oldukça fazla geri bildirim aldığı görülmektedir. 

Takipçilerinin @vekilince hesabından gönderilen sadece yazı içerikli tweetlere ortalama 
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cevap verme, retweetleme ve beğenme oranı diğer tür tweetlerin 2 katıdır. Hesaptan 

gönderilen fotoğraflı ve videolu tweetlerin geri bildirim ortalamaları arasında ciddi farklar 

bulunmamaktadır.  

3.3. @hdpdemirtas Hesabından Gönderilen Yazılı, Fotoğraflı ve Videolu Tweetlerin 

Ortalama Geri Bildirim Oranları 

24 Haziran Seçimleri‟ni %8,4 oy oranı ile 3. sırada tamamlayan Halkların Demokratik 

Partisi'nin adayı Ġstanbul Milletvekili Selahattin DemirtaĢ‟a ait @hdpdemirtas hesabının 2018 

yılının Temmuz ayı itibari ile 1 milyon 600 bin takipçisi bulunmaktadır.  

Tablo 3. @hdpdemirtas hesabına ait ortalama geri bildirim oranları 

 Adet Ort. Cevap Ort. Retweet Ort. Beğeni Ort. İzlenme 

Yazılı Tweet 218 224 2549 11038 --- 
Fotoğraflı Tweet 181 86 873 4682 --- 
Videolu Tweet 9 148 2867 10311 155 Bin 
Toplam Tweet 408 --- --- --- --- 

5 Mayıs-24 Haziran süresince @hdpdemirtas hesabından 218‟i sadece yazı, 181‟i fotoğraf ve 

9‟u video içeren toplam 408 tweet gönderilmiĢtir. Selahattin DemirtaĢ‟ın tutuklu olması 24 

Haziran Seçimleri‟ne yönelik propagandasını cezaevinden yapmasına neden olmuĢtur. Burada 

internet bağlantısının yasak olması nedeniyle DemirtaĢ göndermek istediği veya kendisine 

gelen tweetler için avukatlarının ve ailesinin aracılığını kullanmıĢtır. Bu nedenle 

@hdpdemirtas hesabından sadece 9 adet video içeren tweet gönderilmiĢtir. @hdpdemirtas 

hesabından gönderilen fotoğraflı tweetlerin sayısının fazla olmasının nedeni ise; aracıların, 

@hdpdemirtas hesabındaki gönderilere verilen cevapların yazıcıdan çıktılarını alarak 

Selahattin DemirtaĢ‟a götürmeleridir. DemirtaĢ bu kâğıtlarda yer alan tweetleri kendi el yazısı 

ile yanıtlamıĢ ve avukatlarına vermiĢtir. Bu yanıtların fotoğrafları çekilerek @hdpdemirtas 

hesabında tweet olarak gönderilmiĢtir. @hdpdemirtas hesabına ait geri bildirim ortalamaları 

söz konusu olduğunda ise cevap ve beğeni bakımından sadece yazı içeren tweetlerin 

üstünlüğü göze çarpmaktadır. Retweet ortalamalarında videolu tweetlerin üstünlüğü ise 

sadece 9 adet gönderilmiĢ olması ile açıklanabilir. 

3.4. @meral_aksener Hesabından Gönderilen Yazılı, Fotoğraflı ve Videolu Tweetlerin 

Ortalama Geri Bildirim Oranları 

24 Haziran CumhurbaĢkanlığı Seçimleri‟ni %7,29 oy oranı ile 4. sırada tamamlayan ĠYĠ 

Parti‟nin adayı Meral AkĢener‟e ait olan @meral_aksener hesabının 2018 yılının Temmuz ayı 

itibari ile 2 milyon 600 bin takipçisi bulunmaktadır. 

Tablo 4. @meral_aksener hesabına ait ortalama geri bildirim oranları 

 Adet Ort. Cevap Ort. Retweet Ort. Beğeni Ort. İzlenme 

Yazılı Tweet 254 262 980 4991 --- 
Fotoğraflı Tweet 250 124 964 6482 --- 
Videolu Tweet 178 160 1554 9898 105 Bin  
Toplam Tweet 682 --- --- --- --- 
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5 Mayıs-24 Haziran süresince @meral_aksener hesabından 254‟ü sadece yazı, 250‟si fotoğraf 

ve 178‟i video içeren toplam 682 tweet gönderilmiĢtir. Hesabın toplam tweet sayısında bir 

aĢırılık göze çarpmaktadır. Hesaptan gönderilen tweetler arasında sayıca en fazla oran sadece 

yazı içerenlere aittir. 50 günlük zaman aralığında gönderilen 682 tweet günlük ortalama 14 

tweete denk gelmektedir. Ancak yukarıdaki diğer 3 adayın aksine @meral_aksener 

hesabından gönderilen yazılı tweetlere ait geri bildirim oranı diğer tür tweetlerden sayısal 

olarak azdır. Bu durum, yazı içeren tweetlerin paylaĢım sıklığının geri bildirimlere olumsuz 

yansıdığı Ģeklinde yorumlanabilir. AkĢener‟in video içeren tweetlerinin diğer tweetlerine 

kıyasla oldukça fazla beğeni aldığı görülmektedir. 

3.5. @T_Karamollaoglu Hesabından Gönderilen Yazılı, Fotoğraflı ve Videolu 

Tweetlerin Ortalama Geri Bildirim Oranları 

24 Haziran CumhurbaĢkanlığı Seçimleri‟ni %0,89 oy oranı ile 5. sırada tamamlayan Saadet 

Partisi‟nin adayı Temel Karamollaoğlu‟na ait olan @T_Karamollaoglu hesabının 2018 yılının 

Temmuz ayı itibari ile 260 Bin takipçisi bulunmaktadır. 

Tablo 5. @T_Karamollaoglu hesabına ait ortalama geri bildirim oranları 

 Adet Ort. Cevap Ort. Retweet Ort. Beğeni Ort. İzlenme 

Yazılı Tweet 144 226 1292 9143 --- 
Fotoğraflı Tweet 29 308 1769 8659 --- 
Videolu Tweet 36 218 1224 4383 83 Bin 
Toplam Tweet 209 --- --- --- --- 

5 Mayıs-24 Haziran süresince @T_Karamollaoglu hesabından 144‟ü sadece yazı, 29‟u 

fotoğraf ve 36‟sı video içeren toplam 209 tweet gönderilmiĢtir. Karamollaoğlu‟na ait bu hesap 

özellikle Haziran 2018 Seçimleri‟ne yaklaĢıldığında geçmiĢe nazaran daha aktif 

kullanılmıĢtır. Hesaptan gönderilen tweetlerde sadece yazı içerenlerin ciddi oranda sayısal 

üstünlüğü olduğu görülmektedir. Bu üstünlük aynı Ģekilde ortalama geri bildirim oranlarına 

da yansımıĢtır. Retweetlenme ortalamasında pek tercih edilmeyen fotoğraflı tweetlerin 

üstünlüğü görülürken diğer ortalamalarda yazılı tweetlerin geri bildirim oranları fazladır. 

3.6. @Dogu_Perincek Hesabından Gönderilen Yazılı, Fotoğraflı ve Videolu Tweetlerin 

Ortalama Geri Bildirim Oranları 

24 Haziran CumhurbaĢkanlığı Seçimleri‟ni %0,2 oy oranı ile son sırada tamamlayan Vatan 

Partisi‟nin adayı Doğu Perinçek‟e ait olan @Dogu_Perincek hesabının 2018 yılının Temmuz 

ayı itibari ile 168 bin takipçisi bulunmaktadır. 

Tablo 6. @Dogu_Perincek hesabına ait ortalama geri bildirim oranları 

 Adet Ort. Cevap Ort. Retweet Ort. Beğeni Ort. İzlenme 

Yazılı Tweet 107 89 216 463 --- 
Fotoğraflı Tweet 30 34 175 324 --- 
Videolu Tweet 6 57 147 263 11 Bin 
Toplam Tweet 143 --- --- --- --- 
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5 Mayıs-24 Haziran süresince @Dogu_Perincek hesabından 107‟si sadece yazı, 30‟u 

fotoğraf ve 6‟sı video içeren toplam 143 tweet gönderilmiĢtir. @Dogu_Perincek hesabı diğer 

hesaplarla karĢılaĢtırıldığında, gerek takipçi sayısı, gerek tweet sayısı gerekse ortalama geri 

bildirim sayısı bakımından en düĢük oranlara sahip hesaptır. Sadece 6 videolu tweetin 

paylaĢıldığı hesapta en fazla geri bildirim ortalaması ise sadece yazı içeren tweetlere aittir.  

4. CUMHURBAġKANI ADAYLARININ HESAPLARINDAN GÖNDERĠLEN 

TWEETLERĠN TÜRLERĠNE GÖRE ORTALAMA CEVAP, RETWEET VE 

BEĞENĠ ORANLARI 

2011 yılında fotoğraf paylaĢımı özelliğine kavuĢan Twitter, esasında yazılı metin mesajları 

ile popülerlik kazandığı için daha çok bir yazı paylaĢım platformu olarak tanınmıĢtır. Hatta 

tweet denildiğinde insanların aklına genellikle ilk olarak yazılı içerikler gelmektedir. 

Twitter‟a video yükleme ve gönderme özelliği ise ilk olarak 2013 yılının Ocak ayında 

uygulamanın web sürümüne eklenmiĢtir. Ġzleyici tarafından müdahale edilmediği sürece 

sonsuz döngü formatında oynatılan ve durdurup devam etme de dahil ses dıĢında hiçbir 

kontrole olanak tanımayan video yükleme özelliği zamanla geliĢmiĢ ve bugünkü halini 

almıĢtır. Twitter‟da veri dosyalarını da paylaĢmak mümkündür. Ancak siyasal iletiĢim söz 

konusu olduğu durumlarda sadece yazı içeren tweetler, fotoğraflı tweetler ve videolu 

tweetler ön plana çıkmaktadır. AĢağıda yer alan tablolar da, 2018 CumhurbaĢkanlığı 

Seçimleri süresince adayların paylaĢtığı tweetler içerisinde ortalama cevap, ortalama retweet 

ve ortalama beğeni geri bildirimlerinin oranlarını, paylaĢılan tweetin türüne göre göstermeyi 

amaçlamaktadır. 

4.1. Adayların PaylaĢtığı Tweet Türlerine Göre Cevap Geri Bildirimi Oranları 

Tweetlere verilen cevaplar, Twitter‟da yer alan geri bildirimler arasında olumsuz görüĢ 

bildirmeye olanak tanıyan tek geri bildirim biçimidir. Özellikle siyasetçilerin hesaplarından 

gönderilen tweetlere destekçileri kadar, belki de daha fazla, muhalifleri de cevap yazmaktadır. 

Bu cevaplar sadece destek ya da eleĢtiri değil, bolca talep ve görüĢ de içerebilmektedirler. 

Dolayısıyla cevap geri bildirimlerinin sayısal üstünlüğü, ilgili tweetin ya da tweeti gönderen 

hesabın sahibinin ne derece desteklendiği konusunda bir veri oluĢturmaz. Bu sayısal veri 

ancak ilgili tweetin ne ölçüde ses getirdiğine dair bir fikir verebilir.  

 Tablo 7. Adayların PaylaĢtığı Tweet Türlerine Göre Cevap Geri Bildirimi Oranları 

 Yazılı Tweetlere 
Verilen Cevapların 

Ortalamaları 

Fotoğraflı Tweetlere 
Verilen Cevapların 

Ortalamaları 

Videolu Tweetlere 
Verilen Cevapların 

Ortalamaları 

@RT_Erdogan 860 825 795 
@vekilince 1380 651 650 
@hdpdemirtas 224 86 148 
@meral_aksener 262 124 160 
@T_Karamollaoglu 226 308 218 
@Dogu_Perincek 89 34 57 
Tüm Hesapların Ortalaması 507 338 338 
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Bu tabloda CumhurbaĢkanı adaylarının Twitter hesaplarından gönderilen sadece yazıdan 

oluĢan tweetlerin, fotoğraflı tweetlerin ve videolu tweetlerin ortalama cevap sayıları yer 

almaktadır. Tablonun son satırında hesaplara ait cevap ortalamaları toplanmıĢ ve aday 

sayısına bölünerek toplamda hangi tür tweetlerin ne oranda cevap aldıkları hesaplanmıĢtır. 

Buna göre adaylara ait hesaplardaki tweetlerden en fazla cevap geri bildirimi alanlar, sadece 

yazı içeren tweetler olmuĢtur. Fotoğraflı ve videolu tweetlerin cevap geri bildirimi ortalaması 

aynıdır. Bu durum insanların yazılı tweetlere daha fazla cevap vermeyi tercih ettiklerini 

göstermektedir. 

4.2. Adayların PaylaĢtığı Tweet Türlerine Göre Retweet Geri Bildirimi Oranları 

Twitter lisanında RT kısaltması ile anılan Retweet diğer geri bildirim türlerine göre oldukça 

iddialı bir destekleme biçimi olarak tanımlanabilir. Bir tweet retweet edildiğinde, bunu yapan 

hesabın sayfasında da görülmektedir. Retweet, cevap ve beğeninin aksine takipçinin hesabına 

takip ettiği hesaptan bir parçayı taĢıyarak sergilemektir. Ġlgili tweet retweetlendiğinde 

silinmediği sürece takipçinin hesabındaki akıĢta yer almaktadır. Tabii burada sadece tweet 

değil tweetin gönderildiği hesap da dolaylı olarak paylaĢılmaktadır. Dolayısıyla retweet yapan 

kiĢi tweeti gönderen hesabın tanınırlığına da katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle retweet 

iĢlemi, genellikle siyasetçinin mensubu olduğu partinin üyeleri tarafından yapılır. Üyeler 

retweet yaparak söz konusu siyasetçiye olan bağlılıklarını ve seçim sürecinde ne derece aktif 

çalıĢtıklarını göstermeye çalıĢırlar. Bir siyasiye ait tweetin retweetlenme ortalaması, bir 

bakıma siyasetçinin mensubu olduğu siyasi partinin teĢkilatındaki insanlar tarafından 

Twitter‟da ne ölçüde desteklendiğini de ortaya koymaktadır. Retweetleme iĢlemini parti 

üyeleri dıĢında yapanlar ise genellikle hesabın sahibi olan siyasiye kuvvetli bir bağlılığı 

bulunan kiĢilerdir. 

Tablo 8. Adayların PaylaĢtığı Tweet Türlerine Göre Retweet Geri Bildirimi Oranları 

 Yazılı Tweetlere 
Yapılan Retweetlerin 

Ortalamaları 

Fotoğraflı Tweetlere 
Yapılan Retweetlerin 

Ortalamaları 

Videolu Tweetlere 
Yapılan Retweetlerin 

Ortalamaları 

@RT_Erdogan 6570 5247 5100 
@vekilince 7942 3743 4320 
@hdpdemirtas 2549 873 2867 
@meral_aksener 980 964 1554 
@T_Karamollaoglu 1292 1769 1224 
@Dogu_Perincek 216 175 147 
Tüm Hesapların Ortalaması 3258 2128 2535 

Bu tabloda CumhurbaĢkanı adaylarının Twitter hesaplarından gönderilen sadece yazıdan 

oluĢan tweetlere, fotoğraflı tweetlere ve videolu tweetlere yapılan retweetlerin ortalama 

sayıları yer almaktadır. Tablonun son satırında hesaplara ait retweetlerin ortalamaları 

toplanmıĢ ve aday sayısına bölünerek toplamda hangi tür tweetlere ne oranda retweet 

yapıldığı hesaplanmıĢtır. Buna göre adaylara ait hesaplardaki tweetlerden en fazla retweet 

yapılanlar, sadece yazı içeren tweetler olmuĢtur. Sadece yazıdan oluĢan tweetleri videolu 

tweetler takip etmektedir. Retweet geri bildirimi bağlamında aralarında çok fazla bir fark 
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bulunmasa da video içeren tweetlerin retweetlenme oranlarının fotoğraf içeren tweetlere 

nazaran daha fazla olduğu görülmektedir. 

4.3. Adayların PaylaĢtığı Tweet Türlerine Göre Beğeni Geri Bildirimi Oranları 

Siyasal iletiĢim bakımından diğer geri bildirim Ģekilleri ile kıyaslandığında, desteklenme oranı 

konusunda en net sayısal veriyi, beğeni geri bildirimi içerir. Yukarıda da belirtildiği gibi, bir 

gönderiyi beğenmek takipçilerin en kolay ve kaygısız bir biçimde kanaatlerini sergiledikleri 

geri bildirim türüdür. Bu nedenle beğenilerin sayısal oranı, seçmenlerin verilen mesajı ne 

derece destekledikleri konusundaki en ölçülebilir geri bildirimdir. Bu bakımdan Twitter 

üzerinden gerçekleĢtirilen siyasal propagandalar için beğeni sayısının ayrı bir önemi 

bulunmaktadır. Beğeni sayısı, ilgili tweetteki içeriğin ne ölçüde etkili olduğundan ziyade 

hangi ölçüde desteklendiğini göstermektedir.  

Tablo 9. Adayların PaylaĢtığı Tweet Türlerine Göre Beğeni Geri Bildirimi Oranları 

 Yazılı Tweetlere 
Yapılan Beğenilerin 

Ortalamaları 

Fotoğraflı Tweetlere 
Yapılan Beğeni 
Ortalamaları 

Videolu Tweetlere 
Yapılan Beğeni 
Ortalamaları 

@RT_Erdogan 24417 22891 21310 
@vekilince 55512 29900 26240 
@hdpdemirtas 11038 4682 10311 
@meral_aksener 4991 6482 9898 
@T_Karamollaoglu 9143 8659 4383 
@Dogu_Perincek 463 324 263 
Tüm Hesapların Ortalaması 17594 12156 12067 

Bu tabloda CumhurbaĢkanı adaylarının Twitter hesaplarından gönderilen sadece yazıdan 

oluĢan tweetlere, fotoğraflı tweetlere ve videolu tweetlere yapılan beğenilerin ortalama 

sayıları yer almaktadır. Tablonun son satırında hesaplardan gönderilen tweetlere ait beğeni 

ortalamaları toplanmıĢ ve aday sayısına bölünerek toplamda hangi tür tweetlere ne oranda 

beğeni yapıldığı hesaplanmıĢtır. Buna göre adaylara ait hesaplardaki tweetlerden en fazla 

beğeni alanlar, sadece yazı içeren tweetler olmuĢtur. Sadece yazıdan oluĢan tweetleri 

fotoğraflı tweetler takip etmektedir. Beğeni geri bildirimi bağlamında aralarında çok fazla bir 

fark bulunmasa da fotoğraf içeren tweetlerin beğenilme oranlarının video içeren tweetlere 

nazaran daha fazla olduğu görülmektedir. 

5. SONUÇ 

Siyasetçiler ve takipçileri için kısa sürede sanal bir miting alanına dönüĢen Twitter‟ı, siyasal 

iletiĢim bağlamında inceleyen çalıĢmaların sayısı giderek artmaktadır. Bu çalıĢmalar 

genellikle içerik ve söylem analizi yöntemlerinin kullanıldığı özne odaklı çalıĢmalardır. 

Ancak siyasal iletiĢimin yeni mecrası olan Twitter‟ı eĢsiz kılan özelliği; sayısal olarak 

hesaplanabilir geri bildirimler sunmasıdır. Bu mecrada anlık ve ölçülebilir etkiler 

bulunmaktadır. Hatta bu ölçülebilir etkiler ile gerçek yaĢam pratiklerini ve seçmenlerin 

tercihlerini de karĢılaĢtırmak da mümkündür. Bu özellikleri sayesinde Twitter ve siyasal 

iletiĢim iliĢkisi üzerine yapılabilecek araĢtırmaların, söylenebilecek sözlerin ve ortaya çıkmayı 
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bekleyen yeni yaklaĢımların sınırı yoktur. Bu mecranın gerçek hayatın pratiklerini ne ölçüde 

yansıttığından, insanların tutum ve davranıĢları üzerindeki etkisine kadar birçok konu baĢlığı 

her geçen gün araĢtırmacılar tarafından keĢfedilmekte ve çalıĢılmaktadır. 

Bu çalıĢmada sözü edilen araĢtırmalardan birisi olma gayreti ile hazırlanmıĢtır. Yukarıda, 24 

Haziran 2018 Seçimleri öncesinde CumhurbaĢkanı adaylarının Twitter hesaplarını nasıl 

yönettikleri sayısal veriler ile analiz edilmiĢtir. CumhurbaĢkanı adaylarının adaylık 

baĢvurularının sona erdiği 5 Mayıs tarihinden, oy kullanma iĢleminin baĢladığı 24 Haziran 

sabahına kadar, Twitter hesaplarındaki tüm hareketler kayda alınmıĢtır. Buradan elde edilen 

verilerle ilk olarak hangi adayın hangi tür Tweetler göndermeyi tercih ettiği, bu süre zarfında 

Twitter‟ı ne denli aktif kullandığı belirlenmiĢtir. Ancak buradaki aktif kullanım, verimli 

kullanım anlamına gelmemektedir. Bu nedenle çalıĢmanın devamında adayların tweetlerine 

ait geri bildirim oranları tablolar ile ortaya koyulmuĢtur. Buradaki geri bildirimler söz konusu 

hesaplardan gönderilen tweetlerin ne derece etkili oldukları konusunda analizler ve yorumlar 

yapmaya imkân tanımaktadır. Söz konusu tablolarda yer alan geri bildirim oranlarının 

yorumlanabilmesi ve sağlıklı bir sonuç oluĢturulabilmesi için, çalıĢmaya dâhil edilen 6 adayın 

24 Haziran Seçimleri sonucunda aldıkları oy oranlarının da göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. 

ÇalıĢmada yer alan tablolar incelendiğinde, CumhurbaĢkanı adaylarından Meral AkĢener‟e ait 

olan @meral_aksener hesabının en aktif kullanılan ve en çok tweet paylaĢılan hesap olduğu 

görülmektedir. Ancak aynı hesabın geri bildirim istatistikleri, söz konusu hesabın aktifliği 

konusunda görülen oranların geri bildirimlere yansımadığını göstermektedir. Bu durumda 

tweetlerdeki sayısal aĢırılığın geri bildirimleri olumsuz etkilediği yargısına varılabilmektedir. 

Sadece @meral_aksener hesabındaki geri bildirim ortalamaları içerisinde, en fazla geri 

bildirim alan tweet türü yazıdan oluĢan tweetler değildir. Onun dıĢında tüm hesapların geri 

bildirim istatistikleri, sadece yazıdan oluĢan tweetlerin en fazla geri bildirim alan tweet türü 

olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak görülmektedir ki, Twitter üzerinden gerçekleĢtirilen siyasi propaganda da en 

fazla geri bildirim alan gönderiler, sadece yazıdan oluĢan tweetlerdir. Twitter‟da yazı, 

fotoğraf ve videodan daha fazla etki oluĢturmaktadır. ġüphesiz ki bu sonucun ortaya 

çıkmasında, Twitter‟ın ilk kullanıma sunulduğu dönemde sadece yazılı paylaĢımlara izin 

veren bir mecra olması etkilidir. Ancak bu tespit söz konusu sonucu açıklamak için yeterli 

değildir. Sadece etkenlerden birisi olabilir. Yazıdan oluĢan tweetlerin diğer tweetlere oranla 

daha fazla cevaplanması, retweetlenmesi ve beğenilmesi bu mecradaki en etkili siyasi 

propaganda biçiminin yazı olduğunu göstermektedir. Ġleride yapılacak araĢtırmalarda, hangi 

uzunlukta ve yapıda cümlelerin daha fazla geri bildirim aldığı incelenir ise, Twitter üzerinden 

gerçekleĢtirilen siyasi propagandanın etkileri üzerine daha kapsamlı analizler ve yorumlar 

yapılabilir. 
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Tatil Deneyimi Olan Turistlerin Kültürel Özelliklerinin Dinlenme Tutumu 

Üzerine Olan Etkisi  

Çiğdem UNURLU 

Özet 

Turistlerin kültürel niteliklerinin dinlenme tutumları üzerindeki etkisinin ölçülmeye çalışıldığı 

bu çalışmada; kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak; İstanbul, Edirne, Kırklareli, 

Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli ve Yalova‟da tatil deneyimi olan katılımcılardan 378 adet veri 

toplanmıştır. Verilerin analizinde AMOSS ve SPSS20 kullanılmıştır. Yapılan analizler 

neticesinde (1) güç mesafesinin dinlenme tutumundaki değişkenliğin % -11‟unu açıkladığı, (2) 

toplumsallığın dinlenme tutumundaki değişkenliğin %10‟unu açıkladığı ve (3) belirsizlikten 

kaçınmanın dinlenme tutumundaki değişkenliğin %26‟sını açıkladığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Dinlenme, Belirsizlikten Kaçınma, Güç Mesafesi. 

1. GiriĢ 

Kültür belirsiz bir konu olmakla birlikte, hakkında pek çok tartıĢma ve değerlendirme 

yapılmıĢ bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Literatürde sıklıkla karĢılaĢan bazı kültür 

modelleri bulunmaktadır (Budhathoki, Schmitt & Michaelidou, 2018). Bunlardan bazıları 

Hofstede (1980) model, Schwartz model (Schwartz, 1992), ve the GLOBE model (House, 

Hanges, Javidan, Dorfman & Gupta, 2004) Ģeklindedir. Bu çalıĢmada ise ulusal bazda bir 

ölçek olması ve pek çok ülkede geçerliliğinin bir çok kez kanıtlanmıĢ olması (Budhathoki vd., 

2018) sebebiyle Hofstede‟nin (1980) kültür ölçeği kullanılmıĢtır. Kültür ise bireyin 

toplumsallaĢma yolu ile edinmiĢ olduğu, öğrenilen, aktarılan ortak değerledir. Her kültürün 

kendine özgü bir dünya algısı bulunmaktadır.  Bu bakımdan bireyin sahip olduğu kültürel 

tutumun  bireyin öznel sağlığını ve hatta mutluluk ile ilgili algısını etkilediği 

düĢünülmektedir. Kültürün iyileĢme deneyimi üzerine olan etkisinin araĢtırıldığı bu 

çalıĢmanın kendine has bir bakıĢ açısı bulunmaktadır. Özetle bu çalıĢmada seyahat eden 

turistlerin ve ziyaretçilerin, enerjilerini yeniden kazanarak bireysel sağlıklarına yeniden 

kavuĢmalarını sağlayan dinlenme tutumlarına odaklanmaktadır. Bu bakımdan bu çalıĢma 

seyahat deneyimi olan turistlerin kültürel tutumlarının dinlenme tutumu üzerine olan etkisini 

ölçmeyi amaçlamaktadır. 

2. Literatür Taraması 

2.1.Kültür 

Bu çalıĢmada kültürün iyileĢme deneyiminin (recovery experience) dinlenme tutumunu 

etkilediği düĢünülmektedir. Ulasal bazda bir ölçek olan Hofstede‟nin kültür ölçeğinin alt 

boyutları (toplumsallık/bireysellik, maksulenlik/feminenlik, uzun dönem odaklılık/kısa dönem 

odaklılık, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma) Ģeklindedir.  
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Toplumsallık: Bireyselliğe karĢı toplumsallık olarak da adlandırılan bu boyut, 

muhafazakarlara karĢı evrenselciler ya da eĢitlikçilere karĢı sınırlandırıcılar olarak da 

nitelendirilebilmektedir (Minkov ve Hofstede, 2014: 163). Bu yaklaĢım daha çok “ben” ve 

“biz” yaklaĢımı ile de özetlenebilmektedir. Aksoy (2018) kültürün bu boyutunun, toplumun 

üyelerinin kendilerini nasıl ifade ettikleri ile ilgili olduğunu belirtmiĢtir. Bireysellikte bireyin 

istek ve beklentileri toplumun istek ve beklentilerinin önünde iken, toplumsallıkta ise grubun 

çıkar ve beklentileri ön plandadır. Toplumsallıkta, bireyler kendilerini, ailelerinin veya üyesi 

oldukları grubun bir parçası olarak tarif etmekte ve grubun çıkarlarını kendi çıkarlarının 

önüne tutmaktadır (Aksoy, 2018). Aksoy (2018) milli gelir düzeyinin arttıkça bireyselliğin de 

arttığını belirtmiĢtir. Bireysellik ya da toplumsallık özünde bireyin kendini dıĢ dünyaya karĢı 

korumak için kullandığı bir strateji olarak görülmektedir. Toplumsallıkta, üyesi olunan gruba 

kayıtsız Ģartsız sadakat söz konudur (Hofstede, 2015). 

Feminenlik / Maskulenlik: Kültürün bu boyutuna göre topumlar feminen ya da maskulen 

olarak nitelendirilebilmektedir.  Maskulenlik zenginlik, baĢarı elde etme, materyalizm, 

rekabet, sonuç odaklılık, kahraman olmak, iddiacılık ve hırs gibi niteliklerle karakterize 

edilirken; feminenlik beslemek, korumak gibi niteliklerle karakterize edilmektedir. Feminen 

toplumlarda yardımlaĢma, insana değer verme, eĢitlik, yaĢam kalitesi ve çevre değerleri gibi 

değerler ön plandadır (Steenkamp, Hofstede & Wedel, 2015). Maskulen toplumlarda kadın ve 

erkek rolleri arasında kesin bir ayrım söz konusuyken; feminen toplumlarda ise roller arasında 

kesin bir ayrım bulunmamaktadır (Aksoy, 2018). Feminen toplumlarda mutluluk, huzur ve 

iletiĢim yönelimlilik esas iken; maskulen toplumlarda özellikle erkeklerin agresif ve rekabetçi 

oldukları düĢünülmektedir. Örneğin Hofstede'nin kültür ölçeğine göre, Ġngiliz kültürü 

maskulen iken, Hollanda kültürü feminendir (Hofstede, 1985: 356).   

Belirsizlikten Kaçınma: Belirsizlikten kaçınma, bireylerin belirsizlik karĢısında korku ve 

tedirginliğini ölçen bir tutum ölçeğidir. Belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu toplumlarda 

bireyler açık ve net kurallar istemekte ve böylece belirsizliği ortadan kaldırmaya 

çalıĢmaktadırlar. Belirsizlikten kaçınmanın zayıf olduğu toplumlarda ise net olamayan, esnek 

kurallar bireyleri rahatsız etmemektedir (Aksoy, 2018). Belirsizlikten kaçınmanın yüksek 

olduğu toplumlarda tehlikenin hüküm sürdüğü bir duygu durumu söz konusudur. Bu 

toplumlarda bireyler yerleĢik  davranıĢ kalıplarını kullanarak değiĢime karĢı direnç 

göstermektedirler. Diğer taraftan, belirsizlikten kaçınmanın düĢük olduğu toplumlarda ise 

bireyler farklı olanı deneyimlemek ve farklı olanı keĢfetmek konusunda daha isteklidirler 

(Steenkamp et. al., 2015). Özetle, risk toleransı olarak da nitelendirilebilen bu tutum, 

bireylerin risk alma kapasitesini göz önünde bulundurmaktadır.  

Güç Mesafesi: Güç mesafesi, bir örgütteki düĢük statülü bireylerin, gücün adil olmayan bir 

Ģekilde  dağıtıldığına inanmaları ile oluĢan nispi bir uzaklığı anlatmaktadır. Toplumlar geniĢ 

güç mesafesine sahip olan toplumlar ve dar güç mesafesine sahip olan toplumlar olmak üzere 

iki Ģekilde değerlendirilmektedir. GeniĢ güç mesafesine sahip olan toplumlarda bireyler için 

statü, rol ya da pozisyon sahibi olmak son derece önemlidir. Bu tutuma sahip toplumlarda 
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kararlar verilirken düĢük statülü bireylerin görüĢleri alınmaz. Dar güç mesafesine sahip olan 

toplumlarda ise bireyler için statü farklılığı çok önemli olmamakla birlikte; bu toplumlarda 

kararlar alınırken düĢük statülü bireylerin görüĢlerine de  baĢvurulur (Albayrak, 2004: 204). 

Bir diğer ifade ile güç mesafesi, toplumlarda gücün dağılımındaki eĢitsizliğin nasıl algılandığı 

ile ilgilenmektedir. GeniĢ güç mesafesi olan toplumlarda fırsat eĢitsizliği olduğu 

varsayılırken; dar güç mesafesine sahip toplumların daha demokratik oldukları 

varsayılmaktadır. Bu toplumlarda statü sahibi kiĢilere ulaĢmak ve onlarla iletiĢim kurmak 

daha kolaydır (Hofstede ve McCrae, 2004: 238).  

2.2. Dinlenme Tutumu 

 Rahatlama, serbest zaman faaliyetleri ile ilgili bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Fazla 

enerji  gerektirmeyen aktiviteler ve artan pozitif etki ile karakterize edilmektedir. Rahatlama 

beden ve zihnin rahatlamasını amaçlayan belirli aktiviteler sonucu elde edilebilmektedir. 

Doğa gezileri, hiking, meditasyon, müzik dinleme gibi etkinliklerle belirli bir düzeyde 

rahatlama sağlanabilir. Rahatlama bakımından fazla çaba gerektirmeyen aktiviteler ve artan 

pozitif etki iyileĢmenin iki yönünü oluĢturmaktadır (Fritz & Sonnentag, 2006). Brosschot, 

Pieper, ve Thayer (2005) stresli iĢleri ve uzun mesaileri, bireyin hastalanmasına neden olan 

bir mekanizma olarak değerlendirmektedir. Yapılan araĢtırmalar rahatlama deneyiminin kısa 

ve uzun dönemde bireyin iĢ stresi ile ilgili Ģikayetlerini azalttığını göstermektedir (Fritz & 

Sonnentag, 2006). 

3. AraĢtırma Modeli ve Metodoloji  

Bu bölümde turistlerin kültürel niteliklerinin dinlenebilme tutumları üzerine etkisi ölçülmeye 

çalıĢılmıĢ ve bu doğrultuda kavramsal bir model geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu bakımdan 

modelin geliĢtirilmesinde Hofstede‟nin sıklıkla kullanılan kapsamlı Kültür ölçeği 

kullanılmıĢtır. Bu ölçeğin kullanılmasının bir baĢka sebebi ise kıyaslama yapmaya olanak 

tanımasıdır (Foscht, Maloles, Swoboda&Morschett, 2008).  Modelde kullanılan dinlenme 

tutumu ise, orjinalinde Sonnentag ve Fritz (2007) tarafından geliĢtirilen, ĠyileĢme Deneyimi 

Ölçeğinin dört alt boyutundan birisidir. Bu tutumun kullanılmasının en önemli nedeni seyahat 

etmek, tatil yapmak gibi iĢ dıĢı faaliyetlerin stres üzerindeki etkisini ölçen en yaygın ölçek 

olmasıdır (Sonnentag & Fritz, 2007). Diener, Oishi& Lucas (2003) belirsizlikten kaçınma gibi 

kültürel niteliklerin öznel sağlığı etkilediğini belirtmiĢtir. Hobfoll (1998) ise kültür, aile ve 

toplum gibi unsurların stres yönetiminde etkili olduğunu belirtmiĢtir. Turistin sahip olduğu 

sosyo kültürel  kaynaklar  deneyimlerinin Ģekillenmesinde etkili olmaktadır. Bununla birlikte 

son yıllarda yapılan çalıĢmalar kültürün iyileĢme deneyimi üzerinde etkili olduğunu ortaya 

koymuĢtur (Crotts& Erdmann, 2000; Boissevian&Inglott, 1979; Pi-Sunyer‟s , 1977; Correia 

vd., 2011). Bu bakımdan kültürün dinlenme tutumunu etkilediği varsayılmıĢ ve aĢağıdaki 

model önerilmiĢtir. 
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ġekil 1: Kavramsal Model 

Bu çalıĢma kapsamında gerçekleĢtirilen anket iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde 

katılımcıların yaĢ cinsiyet ve seyahat etme amaçları sorulmuĢ, ikinci bölümde ise 

katılımcıların kültürel niteliklerine ve dinlenebilme tutumlarına iliĢkin sorular yöneltilmiĢtir. 

Kültür ölçeği ile ilgili 21 soru, dinlenebilme tutumu ile ilgili ise 16 soru yöneltilmiĢtir.  

Tesadüfi örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yönteminin kullanıldığı çalıĢmada, 

tutumlara iliĢkin sorular 5‟li Likert ölçeği ile ölçümlenmeye çalıĢılmıĢtır. Verilerin analizinde 

ise SPSS 20   ve Yapısal EĢitlik Modellemesi (YEM) kullanılmıĢtır. Zaman ve kaynak 

maliyetleri nedeniyle, bu çalıĢmada elde edilen veriler Ġstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 

Çanakkale, Kocaeli ve Yalova‟da ikamet eden ve tatil deneyimi olan katılımcılardan elde 

edilmiĢtir. Katılımcıların soruları yanıtlarken en son deneyimlemiĢ oldukları tatili göz önünde 

bulundurmaları istenmiĢtir. 400 soru formu dağıtılmıĢ olup, 378 analiz edilebilir veri elde 

edilmiĢtir. Faktör yapılarının ortaya konulabilmesi için ayırt edici ve yakınsak geçerlilik test 

edilmiĢtir.  

  

Kültür 

1. Toplumsallık 

2. Maskulenlik 

3. Belirsizlikten 
Kaçınma 

4. Güç Mesafesi  

Dinlenebilme  

Tutumu  
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Table 1: DeğiĢkenlerin Standart Katsayıları, Geçerlilik ve Güvenirlilik Değerleri 

Faktörler Std. Coeff. CR AVE Error    

Variance 

Kültür     

1. Güç Mesafesi  .787 .684  

PD1 Yüksek statüdeki insanlar kararlarının çoğunu düĢük 

statüdeki insanlara danıĢmadan vermelidirler. 

.535    

PD2 Yüksek statüdeki insanlar düĢük statüdeki insanlara sık 

sık soru sormamalıdırlar. 

.578   .090 

PD3 Yüksek statüdeki insanlar düĢük statüdeki insanlarla 

etkileĢimden kaçınmalıdırlar. 

.941   .194 

PD5 Yüksek statüdeki insanlar düĢük statüdeki insanlara 

yetki vermemelidirler. 

.683   .135 

2. Belirsizlikten Kaçınma  .796 .654  

UA1 Benden beklenenleri her zaman bilebilmem için 

ayrıntılı açıklamalar yapılması önemlidir. 

.535    

UA2 Talimat ve prosedürleri yakından takip etmek 

önemlidir. 

 

.578   .128 

UA3 Benden beklenenler konusunda bilgilendirici oldukları 

için kurallar ve düzenlemeler önemlidir. 

.941   .212 

UA4 StandartlaĢtırılmıĢ görevler yararlıdır.  .683   .175 

UA5 Faaliyetler için açıklamalar önemlidir.  .535   .179 

3. Toplumsallık  .823 .653  

COM1 Benden beklenenleri her zaman bilebilmem için 

ayrıntılı açıklamalar yapılması önemlidir. 

.533    

COM2 Talimat ve prosedürleri yakından takip etmek 

önemlidir.  

.746   .139 

COM3 Benden beklenenler konusunda bilgilendirici oldukları 

için kurallar ve düzenlemeler önemlidir.  

.856   .152 

COM4 StandartlaĢtırılmıĢ görevler yararlıdır.  .780   .140 

COM5 Faaliyetler için açıklamalar önemlidir.  .485   .114 

COM6 Benden beklenenleri her zaman bilebilmem için 

ayrıntılı açıklamalar yapılması önemlidir. 

.521   .120 

4. Maskulenlik  .786 .690  

M1 Erkekler için profesyonel kariyer kadınlar için 

olduğundan daha önemlidir.  

.707    

M2 Erkekler problemleri genellikle mantıklarıyla, 

kadınlarsa içgüdüleriyle çözerler. 

.674   .086 

M3 Zor problemleri çözmek genellikle erkeklere has olan 

aktif ve zorlu yaklaĢımlar gerektirir. 

.773   .095 

M4 Bir erkeğin bir kadından her zaman daha iyi 

yapabileceği bazı meslekler vardır. 

.609   .088 

ĠyileĢme Deneyimi     

 1. Dinlenme  .883 .843  

R1 Tatilde zamanımı rahatlamak için kullanırım. .851    

R2 Tatilde rahatlatıcı Ģeyler yaparım. .926   .053 

R3 Tatilde kendime serbest zaman ayırırım. .753   .053 

Ölçekte yer alan ifadelerin her birinin standart katsayıları CR. (Composite Reliability) ve 

AVE değerleri Tablo 1‟de yer almaktadır. SPSS‟te yapılan faktör analizi sonucu Kültür 
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Ölçeğinin özgün yapısını koruduğu tespit edilmiĢtir. Ancak kültür ölçeğinin güç mesafesi alt 

boyutunda yer alan ifadelerden birinin varyansın  .50‟den düĢük olması sebebiyle analizden 

çıkarılmıĢtır. ĠyileĢme deneyimi ölçeğinin dinlenme alt boyutundan ise herhangi bir ifade 

çıkarılmamıĢ, analiz sonucunda özgün yapıyı koruduğu tespit edilmiĢtir. YEM‟de yapılan 

doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen faktör yükleri ve hata oranları ile bileĢik 

güvenirlilik hesaplanabilmektedir. BileĢik güvenirlilik için sınır değer .70 (CR >.70) olarak 

belirlenmiĢtir (Fornell ve Larcker, 1981). Tüm değiĢkenlerin bileĢik güvenirlilik değerleri 

.70‟in üzerindedir. Bu durum ise ölçeğin güvenirliliğine iĢaret etmektedir. Yapı geçerliliğinin 

testi için yakınsak geçerlilik göstergesi olan değiĢkenlerin her birinin ortalama varyans 

değerleri (AVE) dikkate alınmıĢtır. Yakınsak geçerlilik için değiĢkenlerin ortalama varyans 

değerlerinin .50‟den (AVE>.50) büyük olması gerekmektedir. Bu durum ise aynı yapıyı ölçen 

ifadeler arasında yüksek korelasyon olduğunu bir diğer ifade ile bir ölçme aracının ölçmek 

istediği ölçme yeteneğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Tüm bu açıklamalar ölçme 

aracının geçerlilik ve güvenirliliğine iĢaret etmektedir. Ayrıca yapı geçerliliği  bakımından, 

kültür ölçeğindeki varyansı sırasıyla ve öncelikle %16‟sını toplumsallık, %15‟ini güç 

mesafesi, %14‟nü belirsizlikten kaçınma ve %12‟sini maskulenliğin açıkladığı tespit 

edilmiĢtir.  

Table 4: DeğiĢkenlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 M SD 

1. Toplumsallık 3.6366 .90685 

2. Güç Mesafesi 2.7273 1.19017 

3. Belirsizlikten 

Kaçınma 
3.6992 .88439 

4. Maskulenlik 3.2520 1.12197 

5. Dinlenme 3.8453 1.11536 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

4. Modelin testi  

Kültürün dinlenme tutumu üzerine olan etkisinin test edilmeye çalıĢıldığı analizde çoklu 

regresyon analizi kullanılmıĢtır. Yapılan analiz sonucunda modelin anlamlı olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır (p<0.05). Tablo 1‟de analiz sonucu elde edilen veriler yer almaktadır. Çoklu 

regresyon analizi sonucunda elde edilen, değiĢkenlere ait standardize edilmiĢ beta katsayısı 

Tablo 2‟de yer almaktadır.  

Tablo 1: Çoklu Regresyon Analizi –Varyans Analizi 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 35.942 3 11.981 13.141 .000
b
 

Residual 340.058 373 .912   

Total 376.000 376    

a. Dependent Variable: relaxation 

b. Predictors: (Constant), güçmesafesi toplumsallık, belirsizliktenkaçınma 
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Tablo 2: Çoklu Regresyon Analizi-Bağımsız DeğiĢkenler 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.158E-016 .049  .000 1.000 

Belirsizlikten 

kaçınma 
.266 .049 .266 5.401 .000 

Toplumsallık .108 .049 .108 2.199 .028 

Güç mesafesi -.115 .049 -.115 -2.328 .020 

a. Dependent Variable: Relaxation 

Kültür dinlenme tutumundaki değiĢkenliğin %10‟unu açıklamaktadır. Bir diğer ifade ile 

kültürel özelliklerin dinlenebilme tutumu üzerindeki etkisi (R2) %10 olarak tespit edilmiĢtir. 

DeğiĢkenler arasındaki iliĢki çok güçlü olmamakla birlikte, turistlerin kültür dıĢındaki baĢka 

tutumlarının da dinlenebilme tutumunu etkilediği düĢünülmektedir. Bununla birlikte 

belirsizlikten kaçınma (β=.27, p<0.05) ve toplumsallık ise (β=.11, p<0.05) dinlenme 

tutumunu pozitif yönde etkilemektedir. Güç mesafesi (β=-.12, p<0.05) ise dinlenme tutumunu 

negatif  yönde etkilemektedir.  

5. Sonuç ve TartıĢma 

-Toplumsallığın ortalaması (M= 3.6366, SD=.90685) dikkate alındığında, tatil deneyimi olan 

bu turistlerin orta düzeyde toplumsallık tutumuna sahip oldukları tespit edilmiĢtir.                       

-Güç mesafesinin ortalaması (M= 2.7273, SD=1.19017) dikkate alındığında, katılımcıların 

güç mesafesi tutumlarının orta düzeyde olduğu, statü farklılığına ılımlı baktıkları tespit 

edilmiĢtir.   

-Belirsizlikten kaçınmanın ortalaması (M= 3.6992, SD=.88439) dikkate alındığında,  

turistlerin orta düzeyde belirsizlikten kaçınma tutumuna sahip oldukları tespit edilmiĢtir. Bu 

durum ise katılımcıların risk toleransının orta seviyede olduğunu göstermektedir. 

-Maskulenliğin ortalaması (M= 3.2520, SD=1.12197) dikkate alındığında, seyahat eden 

turistlerin orta düzeyde maskulenlik tutumuna sahip oldukları; bir diğer ifade ile turistlerin 

orta düzeyde sonuç odaklılık, rekabet ve  hırs gibi tutumlara sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Bu 

durum ise katılımcıların feminenlik ve maskulenlik tutumlarının dengede olduğunu 

göstermektedir.  

-Dinlenme tutumunun ortalaması (M= 3.8453, SD=1.11536) dikkate alındığında turistlerin 

orta düzeyde rahatlayabildikleri gözlenmiĢtir. Turistler tatilleri süresince fazla enerji 

gerektirmeyen aktivitelere kısmen zaman ayırabilmiĢler; bedensel ve zihinsel olarak kısmen 

dinlenebilmiĢlerdir.  

-Güç mesafesinin dinlenme tutumundaki değiĢkenliğin % -11‟unu açıkladığı ve aralarında 

negatif bir korelasyon olduğu tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla geniĢ güç mesafesine sahip 

turistlerin  dinlenemedikleri; dar güç mesafesine sahip turistlerin ise daha kolay 

dinlenebildikleri, kendilerine daha çok zaman ayırabildikleri tespit edilmiĢtir. GeniĢ güç 
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mesafesine sahip olan turistler her Ģeyi kontrol altına alma çabalarından dolayı 

rahatlayamamakta, kendilerine zaman ayıramamakta ve bu sebeple dinlenememektedirler. 

-Toplumsallığın dinlenme tutumundaki değiĢkenliğin %10‟unu açıkladığı tespit edilmiĢtir. Bu 

bakımdan, turistlerin toplumsallık tutumları arttıkça, daha çok dinlendikleri ve kendilerine  

daha çok zaman ayırdıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

-Belirsizlikten kaçınmanın dinlenme tutumundaki değiĢkenliğin %26‟sını açıkladığı tespit 

edilmiĢtir. Dolayısıyla belirsizlikten kaçınma tutumu arttıkça, turistler daha çok 

dinlenebilmekte, kendilerine daha çok zaman ayırmaktadırlar. Bu durum ise sınırları kesin ve 

net bir Ģekilde belirlenmiĢ tatil planı olan bireylerin tatilden daha çok keyif aldıklarını ve 

tatilleri süresince daha çok  dinlendiklerini göstermektedir. Kısaca kesin ve net olarak 

belirlenmiĢ sınırlar, kurallar  turistleri rahatlatmakta, tatilden daha çok keyif almalarına neden 

olmaktadır.  
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Turistlerin ĠyileĢme Deneyimlerine Yönelik Tutumlarının 

Değerlendirilmesi   

Çiğdem UNURLU  

Özet 

Tatil deneyimi olan bireylerin öznel sağlık durumlarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen 

bu çalışma için 378 adet analiz edilebilir veri elde edilmiştir. Verilerin analizinde öncelikle SPSS‟te 

faktör analizi yapılmış; sonrasında ise YEM‟de doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Yapılan 

analiz neticesinde iyileşme deneyimi (recovery experience) ölçeğinin dinlenme tutumu, mental olarak 

işten uzaklaşma ve kontrol boyutlarının oluştuğu; ancak iyileşme deneyiminin yeterlilik deneyimi 

(mastery experience) alt boyutunun ise oluşmadığı tespit edilmiştir. İyileşme deneyimindeki 

değişkenliğin %28‟ini kontrol tutumu, %22‟sini mental olarak işten uzaklaşma tutumu (detachment) ve 

%22‟sini ise dinlenme tutumu (relaxation) açıklamaktadır. Bu durum ise ölçeğin geçerliliğinin testi 

bakımından dikkat çekicidir.  

Anahtar Kelimeler: İyileşme Deneyimi, Kontrol, Mental Olarak İşten Uzaklaşma,  

 

1. GiriĢ 

Bireyin öznel sağlık durumunun bireyin mutluluk ile ilgili algısını Ģekillendirdiği yadsınamaz 

bir gerçektir (Diener, Oishi ve Lucas, 2003). Bu açıdan insanoğlunun günlük yaĢamındaki en 

temel amaçlarından biri, bireysel sağlığını belirli bir seviyede korumak ve sürdürmektir. Bu 

sosyal yaklaĢım, iĢletmelerin hem çalıĢanları, hem de tüketicileri için dönüĢtürücü bir takım 

hizmetler sağlamaları gerekliliğinin  önemine iĢaret etmektedir. Bununla birlikte ağır çalıĢma 

koĢulları, uzun mesailer ve iĢ ile ilgili çözümlenemeyen problemler bireyin iyileĢme ihtiyacını 

zaruri kılmaktadır (Lee, Choo, ve Hyun, 2016). Ayrıca gerek küreleĢmenin, gerekse iletiĢim 

olanaklarının artmasının etkisiyle, geleneksel çalıĢma koĢulları önemli ölçüde değiĢmiĢtir. Bu 

çarpıcı değiĢim ise insanların iĢ ve özel hayatları arasındaki çizginin belirsizleĢmesine ve 

insanların daha çok strese maruz kalmalarına neden olmuĢtur (Shimazu, A., Sonnentag, S., 

Kubota, K. ve Kawakami,  N., 2012). Bu koĢullar ise kısa ve uzun vadede insan sağlığını ve 

psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir (De Lange, Taris, Kompier, Houtman ve Bongers, 

2003; Sonnantag ve Frese, 2003). Ancak yapılan çalıĢmalar, seyahat etmenin ya da tatil 

yapmanın bireyin psikolojisini olumlu yönde etkilediğini ve bireyin sağlığına kavuĢmasına 

yardımcı olduğunu göstermektedir (Fritz & Sonnetag, 2006; Westman & Eden, 1997). Diğer 

taraftan son on yılda popülerlik kazanan ve bir iyileĢme stratejisi olarak değerlendirilen 

iyileĢme deneyimi (recovery experince) Almanya (Sonnentag and Fritz, 2007), Ġspanya (Sanz-

Vergel et al., 2010), Güney Kore (Lee et. al, 2016), Japonya (Shimazu et al., 2012), 

Finlandiya (Kinnunen et al., 2011), ve Hollanda (Bakker, Sanz-Vergel, Rodríguez-Muñoz & 

Oerleman, 2014) gibi farklı ülkelerde araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmanın Türkiye‟de 

gerçekleĢtirilmiĢ olması ölçeğin geçerliliğinin pekiĢtirilmesi bakımından önemli olduğu 

düĢünülmektedir. Bununla birlikte bu ölçeğin bugüne dek iĢ görenler ve hastalar üzerinde 
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uygulanmıĢ olması; tatil deneyimi olan turistler üzerinde henüz uygulanmamıĢ olması, 

araĢtırmanın önemini pekiĢtirmektedir. Özetle bu çalıĢma iyileĢme deneyimi ölçeğini seyahat 

deneyimi olan turistlerin bakıĢ açısından  ölçmeye çalıĢmıĢtır. Bu bakımdan bu çalıĢmanın 

literatürde gözlemlenen bu boĢluklara ıĢık tutacağı düĢünülmektedir.  

2. Literatür Taraması 

2.1. ĠyileĢme Deneyimi  

ĠyileĢme deneyimi bireyin öznel sağlığını ve içsel kaynaklarını korumak için strese karĢı 

vermiĢ olduğu bireysel mücadele olarak değerlendirilebilmektedir. Bu çalıĢmada Fritz & 

Sonnetag (2007) tarafından geliĢtirilen iyileĢme deneyimi (recovery experience) ölçeği 

kullanılmıĢtır. Bu ölçek mental olarak iĢten uzaklaĢma, dinlenme, mastery ve kontrol olmak 

üzere dört boyuttan oluĢmaktadır.   

Mental Olarak İşten Uzaklaşma (Detachment) 

Mental olarak iĢten uzaklaĢma kavramını literatüre ilk olarak kazandıranlar Etzion, Eden ve 

Lapidot (1998)‟dır. Psikolojik ya da mental olarak iĢten uzak olmak, iyileĢme için yeterli 

olmasa da, gerekli bir ön koĢuldur. Mental olarak iĢten uzaklaĢma, iĢ ile ilgili sorumluluklarla 

meĢgul olamamayı, evde iĢ ile ilgili telefon almamayı ima eden bir kavram olarak 

değerlendirilmektedir. Bununla birlikte mental olarak iĢten uzaklaĢma, iĢ kaynaklı sorunlar, 

problemler ya da fırsatlarla ilgili düĢünmemeyi; bu tür konularla zihinsel olarak meĢgul 

olmamayı gerektirmektedir. Birey psikolojik ve fiziksel olarak iĢten uzaklaĢmıĢ olduğu 

zaman, fonksiyonel olarak iyileĢme gerektiren koĢul sağlanmıĢ olmaktadır. Ancak birey 

zihinsel olarak hala iĢ ile ilgili sorunlarla meĢgul ise tam olarak iyileĢme gerçekleĢmemektedir 

(Fritz & Sonnentag, 2006).  

Yeterlilik Deneyimi (Mastery Experience) 

Yeterlilik, bireyin iĢten uzak olarak geçirdiği zamanlarda yeni bir dil öğrenmesi, yeni bir hobi 

edinmesi ya da dağcılık gibi sportif bir faaliyete katılmasını gerektirmektedir. Kısaca, bireyin  

iĢ dıĢında baĢka bir aktivite ile dikkatini dağıtması olarak ifade edilmektedir. Bu tür aktiviteler 

bireye bazı beceri ve yetenekleri deneyimlemesi için fırsat tanır (Fritz & Sonnentag, 2006). 

Ayrıca bireyin yeteneğini gösterebileceği bir yerde gönüllü olarak çalıĢması da yeterlilik 

deneyimi (mastery experince) olarak nitelendirilmektedir (Ruderman, Ohlott, Panzer, & King, 

2002). Yeterlilik deneyimi olarak nitelendirilen aktiviteler, bireyin kapasitesini aĢırı olarak 

zorlamamakta ve belirli bir düzeyde oto kontrol gerektirmektedir. Örneğin yeni bir dil 

öğrenmek için bir dil sınıfına katılan bir birey, evde tembel bir biçimde zaman geçirmek 

yerine, derslere devam etmek zorunda kalacaktır. Yeterlilik deneyimi bireyden extra bir takım 

taleplerde  bulunsa bile; bu deneyim sonuç olarak bireyin iyileĢme sürecine ve bireyin içsel 

kaynaklarını geliĢtirmesine katkı sağlayacaktır (Fritz & Sonnentag, 2006). 

Dinlenme Tutumu (Relaxation) 
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 Rahatlama serbest zaman faaliyetleri ile ilgili bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Fazla 

enerji  gerektirmeyen aktiviteler ve artan pozitif etki ile karakterize edilmektedir. Rahatlama 

beden ve zihnin rahatlamasını amaçlayan belirli aktiviteler sonucu elde edilebilmektedir. 

Doğa gezileri, hiking, meditasyon, müzik dinleme gibi etkinliklerle belirli bir düzeyde 

rahatlama sağlanabilir. Rahatlama bakımından fazla çaba gerektirmeyen aktiviteler ve artan 

pozitif etki iyileĢmenin iki yönünü oluĢturmaktadır (Fritz & Sonnentag, 2006). Brosschot, 

Pieper, ve Thayer (2005) stresli iĢleri ve uzun mesaileri, bireyin hastalanmasına neden olan 

bir mekanizma olarak değerlendirmektedir. Yapılan araĢtırmalar rahatlama deneyiminin kısa 

ve uzun dönemde bireyin iĢ stresi ile ilgili Ģikayetlerini azalttığını göstermektedir (Fritz & 

Sonnentag, 2006). 

Kontrol (Control) 

Bireyler genel olarak hayatlarındaki tüm olayları kontrol etmek istemektedirler.  Kontrol, 

bireyin iki ya da daha fazla seçenek arasından seçim yapma kabiliyeti olarak karakterize 

edilmektedir. Kontrol söz konusu olduğunda bireyin boĢ zamanlarında tercih etmiĢ olduğu 

aktiviteleri gerçekleĢtirmedeki kararlılığı ve bu aktiviteleri nasıl gerçekleĢtirmeye çalıĢtığı 

dikkate alınmaktadır. Kontrol, bir taraftan bireyin stresli durumları pozitif olarak yeniden 

değerlendirmesine neden olurken; diğer taraftan bireyin stres seviyesinin düĢmesinde ve daha 

yüksek bir psikolojik sağlığa kavuĢmasında etkili olmaktadır (Fritz & Sonnentag, 2006). 

Larson (1989) ise kontrol deneyimi ile mutluluk arasında pozitif bir corelation olduğunu tespit 

etmiĢtir (Fritz & Sonnentag, 2006). Birey hayatı ile ilgili önemli alanları kontrol altına 

aldıkça, psikolojik sağlığının da arttığı düĢünülmektedir.  Oysaki bireyin kendi seçimlerine 

dıĢarıdan bir müdahale söz konusu olduğunda, bireyin ruhsal sağlığı olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Kontrolün düĢük seviyede gerçekleĢmesi ise bireyin kendisini negatif olarak 

değerlendirmesine neden olmaktadır. Bu durum ise bireyin özsaygısını olumsuz yönde 

etkilemektedir (Fritz & Sonnentag, 2006). Kontrolün yüksek seviyede gerçekleĢmesi ise 

bireyin öz yeterliliğine ve  psikolojik sağlığına katkı yapmaktadır. Bu bakımdan kontrol 

bireyin iĢten uzak olarak geçirmiĢ olduğu zaman zarfında, iyileĢmeyi arttıran dıĢsal bir kaynak 

olarak değerlendirilmektedir. Griffin, Fuhrer, Stansfeld, and Marmot (2002) evde düĢük 

kontrol deneyimleyen ev hanımlarının, yüksek kontrol deneyimleyen ev hanımlarına kıyasla 

daha fazla endiĢeli ve depresif olduğunu belirtmiĢtir (Fritz & Sonnentag, 2006). 

3. Metodoloji 

Bu çalıĢmada Sonnentag ve  Fritz  (2007) tarafından geliĢtirilen iyileĢme deneyimi ölçeği 

kullanılmıĢtır. Bu ölçek stresten uzaklaĢmak için tatil yapmak gibi iĢ dıĢı eylemlerin etkisini 

ölçmede kullanılan en yaygın ölçektir. Bu amaçla yürütülen anket çalıĢması iki bölümden 

oluĢmaktadır. Birinci bölümde 5 adet demografik soru bulunmakla beraber, ikinci bölümde 

turistlerin iyileĢme deneyimini ölçen 16 adet tutum sorusu bulunmaktadır. Tutum soruları 5‟li 

Likert Ölçeğine göre hazırlanmıĢ olup; 1 “kesinlikle katılmıyorum”u, 5 ise “kesinlikle 

katılıyorum”u temsil etmektedir. Verilerin analizinde SPSS ve AMOS kullanılmıĢtır. Edirne, 

Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli ve Yalova‟da ikamet eden katılımcılara en son 
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yapmıĢ oldukları tatil deneyimini göz önünde bulundurarak soruları yanıtlamaları istenmiĢtir. 

378 adet verinin elde edildiği çalıĢmada, ölçeğin faktör yapılarının belirlenmesinde SPSS 

20‟de faktör analizi yapılmıĢ, sonrasında ise YEM‟de doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıĢtır. 

Tablo 1‟de ölçekte bulunan yapıların geçerlilik ve güvenirliliklerine iliĢkin veriler yer 

almaktadır.  

Tablo 1: Ölçeğin Geçerlilik ve Güvenirliliği 

Factor Items Std. Coeff. CR AVE Error    

Variance 

ĠyileĢme Deneyimi (Holiday Recovery Experiences)     

          1. Kontrol  .929 .653  

K1 Tatilim süresince kendi programıma kendim karar verdim  .897    

K2 Tatilim süresince zamanımı nasıl değerlendireceğime 

kendim karar verdim.  

.922   .153 

K3 Tatilim süresince istediğim Ģeyleri istediğim Ģekilde 

yaptım. 

.793   .169 

K4 Tatilim süresince ne yapacağıma kendim karar veririm. .882   .153 

 2.  Mental Olarak ĠĢten UzaklaĢma  .827 .782  

D1 Tatilim süresince iĢ ile ilgili hiç bir Ģey düĢünmedim .701    

D3 Tatilim süresince iĢ ile ilgili problemlerden 

uzaklaĢabildim. 

.806   .090 

D4 Tatilim süresince iĢ ile ilgili taleplerden uzaklaĢabildim. .840   .090 

 3.Dinlenme Tutumu   .883 .843  

R1 Tatilde zamanımı rahatlamak için kullanırım. .851    

R2 Tatilde rahatlatıcı Ģeyler yaparım. .926   .053 

R3 Tatilde kendime serbest zaman ayırırım. .753   .053 

Tablo 1‟de ölçeğe iliĢkin CR (Composite Reliability), AVE (Average Variances Extracted), 

standartlaĢtırılmıĢ katsayılar (Std. Coefficient) yer almaktadır. SPSS‟te yapılan  faktör 

analizinden sonra YEM‟de yapılan doğrulayıcı faktör analizi neticesinde ölçekte yer alan 

yeterlilik deneyiminin (mastery) varyans değerinin (communalities value) düĢük olması 

nedeniyle (<50) analizden çıkarılmıĢtır. ĠyileĢme deneyimindeki değiĢkenliği tanımlayan 

değiĢkenler önem sırasına göre kontrol, mental olarak iĢten uzaklaĢma ve dinlenme olarak 

tespit edilmiĢtir. Ölçeğin alt boyutlarına iliĢkin CR. değerinin kritik sınır değerin üstünde 

olduğu tespit edilmiĢtir (<70). Fornell ve Larcker (1981) CR değerinin .70‟den büyük olması 

durumunda değiĢkenin güvenilir olduğunu ifade etmiĢtir. Diğer taraftan ölçekte yer alan her 

bir ifadenin standardize edilmiĢ katsayılarının ve  her bir değiĢkenin ortalama varyanslarının 

.50‟den büyük olduğu tespit edilmiĢtir. Hair, Black, Babin ve Anderson (2014) görünüĢ 

geçerliliği için (face validity) CR. değerinin AVE değerinden büyük olması gerektiğini 

belirtmiĢtir (CR > AVE; AVE > 0.5). Tüm bu sonuçlar ise ölçeğin geçerliliğine ve 

güvenirliliğine iĢaret etmektedir.  

4. Sonuç ve TartıĢma 

Yapı geçerliliği bakımından iyileĢme deneyimi (recovery experience) ölçeğinin dinlenme 

tutumu, mental olarak iĢten uzaklaĢma ve kontrol boyutlarının oluĢtuğu; ancak iyileĢme 

deneyiminin yeterlilik deneyimi (mastery experience) alt boyutunun ise oluĢmadığı tespit 

edilmiĢtir. ĠyileĢme deneyimindeki değiĢkenliğin %28‟ini kontrol, %22‟sini mental olarak 

iĢten uzaklaĢma (detachment), %22‟sini ise dinlenme tutumu (relaxation) açıklamaktadır. Bu 
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durum ise ölçeğin geçerliliğinin testi bakımından dikkat çekicidir. Bu sonuçlar, yeterlilik 

deneyimi (mastery experience) boyutu hariç, daha önce yürütülmüĢ olan çalıĢmalarla tutarlılık 

göstermektedir (Bakker et al., 2014, Kinnunen et al., 2011, Sonnentag and Fritz, 2007, 

Shimazu et al., 2012).   

-Kontrol boyutunun ortalaması (M= 4.0007, SD= 1.06730) dikkate alındığında, turistlerin 

tatilleri esnasında kendi planlarını kendilerinin yaptıkları,  bu planlara uyma konusunda 

kararlı oldukları ve yapacakları Ģeylere kendilerinin karar verdikleri tespit edilmiĢtir.  

-Mental olarak iĢten uzaklaĢma alt boyutunun (Detachment) ortalaması (M= 2.7129, 

SD=1.33175) dikkate alındığında, turistlerin tatilleri esnasında iĢ kaynaklı sorunları ve 

problemleri düĢünmekten uzak kalamadıkları tespit edilmiĢtir. Bir diğer ifade ile, turistler 

tatilleri süresince zihinsel olarak iĢ ile ilgili konularla meĢgul olmuĢlardır. Dolayısıyla 

iyileĢme için gerekli ön koĢul sağlanamamıĢtır.  

-Relaxation ortalaması (M= 3.8453, SD=1.11536) dikkate alındığında turistlerin orta düzeyde 

rahatlayabildikleri gözlenmiĢtir. Turistler tatilleri süresince fazla enerji gerektirmeyen 

aktivitelere kısmen zaman ayırabilmiĢler; bedensel ve zihinsel olarak kısmen 

dinlenebilmiĢlerdir.  

-Elde edilen bir diğer sonuç ise turistlerin yeterlilik deneyimi (mastery experience) boyutu ile 

ilgili tutumlarının oluĢmamıĢ olmasıdır. Bu bakımdan turistlerin tatilleri esnasında yeni 

beceriler kazanmadıkları, sosyal aktivitelere katılmadıkları ya da dalıĢ yapmak, dağa 

tırmanmak gibi herhangi bir yetenek geliĢtirmedikleri, herhangi bir sportif aktiviteye dahil 

olmadıkları tespit edilmiĢtir. Bu durum ise turistlerin stresle mücadele etmek için ihtiyaç 

duyacakları içsel kaynaklarını geliĢtirmediklerine iĢaret etmektedir. Bu sebeple baĢta 

konaklama iĢletmeleri olmak üzere sektörde yer alan iĢletmelerin turistlerin içsel kaynaklarını 

geliĢtirebilecekleri ortamlar yaratmaları gerekmektedir. Bu bakımdan yoga, scuba diving, 

dağa tırmanmak gibi turistlerin yeni bir beceri geliĢtirebilmeleri için gerekli koĢulları 

oluĢturmaları önerilmektedir.  
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Abstract 

The aim of the study is to determine the problem-solving skills and attitudes of mathematics 

students towards the perception of mathematics. Problem Solving Inventory (PSI), which was 

translated to Turkish by Sahin, Sahin and Heppner (1993), was used as the data collection 

tool.  A 8-question questionnaire was designed by the researchers to determine students' math 

perception. After determining that the data were not distributed normally, Mann-Whitney U 

test was used for pairwise comparisons, Kruskal Wallis-H test was used for multiple 

comparisons, and Spearman correlation coefficient was used to determine the relationship 

between variables. As a result, there is no significant difference between the students' 

problem-solving skills according to gender and sport age. When the relationship between 

attitude towards math perception and problem-solving skills is examined, a significant 

negative relationship has been found. Sports high school students use position, location and 

speed components in their trainings and competitions. They must make instant decisions in 

various positions they face. Increasing students' awareness on this issue is thought to 

contribute positively to their problem-solving skills.  

Keywords: Sports High School, Mathematics Perception, Problem Solving 

 

Özet 

Çalışmanın amacı spor lisesi öğrencilerinin problem çözme becerileri ve matematik algısına 

yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırma 201 (erkek:133; kadın:68) kişi ile 

gerçekleştirilmiş, veri toplama aracı olarak Türkçe‟ye uyarlaması Şahin, Şahin ve Heppner 

(1993), tarafından yapılan “Problem Çözme Envanteri (PÇE)” uygulanmıştır. Öğrencilerin 

matematik algısını belirlemek üzere araştırmacılar tarafından 8 sorudan oluşan anket 

tasarlanmıştır.  Verilerin normal dağılım göstermediği belirlendikten sonra, ikili 

karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis-H testi, 

değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için de Spearman korelasyon katsayısı 

kullanılmıştır. Sonuç olarak; öğrencilerinin problem çözme becerilerinde cinsiyete ve spor 

yaşına göre anlamlı bir fark belirlenmemiştir. Matematik algısına yönelik tutum ve problem 

çözme becerisi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Spor Lisesi 

öğrencileri antrenman ve müsabakalarda konum ve hız bileşenlerini kullanırlar. 

Karşılaştıkları çeşitli pozisyonlarda anlık karar vermek zorundadırlar. Öğrencilerin bu 

konudaki farkındalıklarının artırılmasının problem çözme becerilerine olumlu katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Lisesi, Matematik Algısı, Problem Çözme 
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1. GĠRĠġ 

Problem, insan zihnini karıĢtıran her Ģeydir. Bireyin ya da topluluğun istenilen bir hedefe 

ulaĢmak için topladığı mevcut güçlerin karĢısına çıkan engeller ve belirsizlik durumudur. Bu 

belirsizlik ve çatıĢma durumundan kurtulmak için gerçekleĢtirilen eyleme problem çözme 

denir. Buna göre problem çözme; belli bir amaca ulaĢmak için uygun eylemi seçme, amaca 

ulaĢırken karĢılaĢılan güçlüklere çözüm seçenekleri oluĢturma, değerlendirme ve bunlar 

arasında seçim yapmaktır. BaĢka bir ifadeyle belirlenen amaç için karĢılaĢılan güçlüklerin 

ortadan kaldırılmasına yönelik biliĢsel ve psikolojik boyutları olan bir dizi çabayı içeren süreç 

olarak tanımlanabilir (Oğuzkan, 1989; Evans, 1991). 

Problem çözme becerisi matematiğin merkezidir. Problem çözme sürecinde matematiksel 

bilgiyi anlama ve bu bilgiler arasındaki iliĢkiyi kurmak gerekir (KarataĢ & Güven, 2004). 

Matematik eğitiminin amaçlarından biride problem çözme becerisinin geliĢtirilmesidir.  

Matematik “biçim, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları 

mantık yolu ile inceleyen; aritmetik, cebir, geometri gibi dallara ayrılan bilim dalı” olarak 

tanımlamıĢtır (Öncül, 2000). Matematiğin tanımını daha da somutlaĢtırabilmek için ona „dil‟ 

demek birçok bilim adamı tarafından da görüĢ birliğine varılan yaygın bir bakıĢ açısı olmuĢtur 

(Karaçay, 1985; Yıldırım, 1996; King, 1998; Renyi, 1999). Bir dil; çevredekilere anlam 

kazandırmak, iletiĢim kurmak, en önemlisi de düĢünmek, için gereklidir. Matematik 

düĢünürken, irdelerken ya da çözerken bildiklerimiz arasında bağlantı kurar, çıkarımlar yapar, 

çözümler üretir, ulaĢtığımız sonucu irdeler, en kısa yoldan, kesin bir karara ulaĢmayı hedefler. 

Dolayısıyla, matematik dilini bilmeyenler matematik kavramlarıyla düĢünemez, çevresindeki 

olaylara matematiksel anlamlar yükleyemez, problemlere çözüm üretemez (Reusser & 

Stebler, 1997). Matematik dilini kullanmanın  amatör yada profesyonel sporcular, beden 

eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve yöneticilerin baĢarılarında önemli bir yere sahip olduğu 

düĢünülmektedir. Takım ve bireysel spor branĢlarında becerilerin öğrenilmesi, müsabaka ve 

yarıĢma ortamlarında uygulanması, isabetli atıĢ, yön değiĢtirme, açısal hız, tekniğin çıkıĢ yönü 

açısı ve vücut pozisyonu gibi kavramlar matematik algısı ile iliĢkilidir ve teknik 

uygulamaların baĢarısını direkt olarak etkileyen bileĢenlerdir. Özellikle takım sporlarında 

oyuncular karĢılaĢtıkları karmaĢık ve alternatifli pozisyonlar arasından sonuca en hızlı 

götürecek, riski daha düĢük olan oyunu kurarak uygulayabilmelidir. Spor uygulamalarında 

branĢın gerektirdiği kuvvet, sürat, hareketlilik gibi motor becerilerin sergilenmesi sırasında 

bireyler matematiksel olarak hızlı Ģekilde vücut pozisyonuna göre doğru hareket uygulamasını 

hesaplayıp karar vererek hareketleri gerçekleĢtirirler. Matematik hareket uygulamaları 

sırasında isabet, doğruluk ve hız kazanma baĢarısına katkı sağlar. Spor uygulamalarında 

becerilerin baĢarılı, otomatik ve doğru Ģekilde gerçekleĢtirilmesi geliĢmiĢ matematik algısı ile 

birlikte problem çözme becerisini de beraberinde getirir. Spor branĢlarında baĢarılı olabilmek 

için geliĢmiĢ matematik algısı ve problem çözme becerisi ele alınması gereken kavramlar 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
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Bu araĢtırma matematik dersine yönelik tutum ve problem çözme becerisi üzerine 

kurgulanmıĢtır. Bu doğrultuda araĢtırmanın genel amacı, spor lisesi öğrencilerinin problem 

çözme becerilerinin ve matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesidir. Ayrıca 

matematik dersine yönelik tutum ve problem çözme becerisi arasında nasıl bir iliĢki 

olduğunun belirlenmesidir. 

2.YÖNTEM  

Bu çalıĢma spor lisesi öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve problem çözme 

becerilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Ayrıca spor lisesi öğrencilerinin problem 

çözme becerileri cinsiyete, spor yaĢına (yıl), spor türüne (bireysel/takım) göre 

karĢılaĢtırılmıĢtır.  

2.1. Evren ve Örneklem  

AraĢtırma spor lisesinde öğrenim görmekte olan yaĢları 14 ile 17 arasında değiĢen bireysel 

(n=72) ve takım (n=109) sporları yapan 181 (kadın:41; erkek:140) öğrenci ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

2.2. Veri Toplama Araçları  

AraĢtırmada Heppner ve Petersen (1982), tarafından geliĢtirilen “Problem Solving Inventory, 

Form-A (PSI-A)” olarak adlandırılan ve Türkçe‟ye uyarlaması ġahin, ġahin ve Heppner 

(1993), tarafından yapılan “Problem Çözme Envanteri (PÇE)” kullanılmıĢtır. Ayrıca spor 

lisesi öğrencilerinin spor uygulamalarında matematik dersine yönelik tutumlarını belirlemek 

için araĢtırmacılar tarafından 8 maddelik anket tasarlanmıĢtır.  

2.3. Problem Çözme Envanteri 

Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliĢtirilen ġahin ve Heppner (1993), tarafından 

yapılan Türkçeye uyarlanan ölçek 6 faktörden (Aceleci YaklaĢım, DüĢünen YaklaĢım, 

Kaçıngan YaklaĢım, Değerlendirici YaklaĢım, Kendine Güvenli YaklaĢım, Planlı YaklaĢım) 

oluĢmaktadır. Sorulara 1 ile 6 arasında değiĢen puanlar verilir. Puanlamada 9, 22 ve 29. 

maddeler puanlama dıĢı tutulur. Puanlama 32 madde üzerinden yapılır. 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 

15, 17, 21, 25, 26, 30 ve 34. maddeler ters olarak puanlanan maddelerdir. Envanterden 

alınabilecek puan ranjı, 32–192 arasıdır. Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, bireyin 

problem çözme becerileri konusunda kendini yetersiz olarak algıladığını gösterir. Ölçekten 

alınan toplam puanların azalmasında ise kiĢinin problem çözme beceri algısının olumlu 

olduğu kabul edilir. Alt ölçeklerin puanlanmasında da olumlu-istendik olarak 

nitelendirilebilecek problem çözme yaklaĢım biçimlerini ölçen alt ölçeklerden (düĢünen 

yaklaĢım, kendine güvenli yaklaĢım, değerlendirici yaklaĢım, planlı yaklaĢım) alınan puanlar 

azaldıkça ilgili yaklaĢım biçimlerinin daha fazla kullanıldığı değerlendirilirken; olumsuz-

etkisiz olarak nitelendirilebilecek problem çözme yaklaĢım biçimlerini ölçen alt ölçeklerden 

(aceleci yaklaĢım ve kaçıngan yaklaĢım) alınan puanlar azaldıkça ilgili yaklaĢım biçimlerinin 

daha az kullanıldığı düĢünülür. 
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2.4. Verilerin Analizi 

Verilerin normallik analizleri Kolmogorov Smirnov Testi ile belirlenmiĢtir. Normallik 

dağılımının sağlanmadığı tespit edilmiĢ ve ikili karĢılaĢtırmalarda Mann Whitney-U testi, 

çoklu karĢılaĢtırmalarda Kruskal Wallis-H testi ve çoklu karĢılaĢtırmalarda farklılığı 

belirlemek için Tamhane's testi kullanılmıĢtır. Matematik dersine yönelik tutumlar yüzde 

frekans analizi ile hesaplanıĢtır. Problem çözme becerisi toplam puanı ile matematik dersine 

yönelik tutumu arasındaki iliĢki ise Spearman's rho testi belirlenmiĢtir. 

3. BULGULAR 

Spor Lisesi öğrencilerinin problem çözme envanteri toplam puanları (PÇETP) ve PÇETP alt 

boyutları tanımlayıcı istatistik dağılımları Tablo 1‟de, cinsiyete, spor yaĢına, bireysel-takım 

sporu yapma düzeyine göre PÇETP ve PÇETP alt boyutları Mann-Whitney Test dağılımı 

sırasıyla Tablo‟2, Tablo‟3 ve Tablo‟4 de verilmiĢtir. Problem Çözme Becerisi ve matematik 

dersine yönelik tutum dağılımı Tablo‟5 de verilmiĢtir. 

Tablo 1. Spor lisesi öğrencilerinin PÇETP ve alt boyutlarının toplam puan ortalaması maksimum, 

minimum, ortalama ve standart sapma değerleri 

PÇETP ve alt boyutları N Minimum Maksimum Ortalama SS 

PÇETP 181 32,00 135,00 94,60 21,37 

Aceleci YaklaĢım 181 9,00 48,00 28,14 7,82 

DüĢünen YaklaĢım 181 5,00 28,00 14,34 5,47 

Kaçıngan YaklaĢım 181 4,00 22,00 10,10 3,91 

Değerlendirici YaklaĢım 181 3,00 18,00 9,64 4,18 

Kendine Güvenen YaklaĢım 181 7,00 34,00 20,88 6,09 

Planlı YaklaĢım 181 4,00 23,00 11,48 5,11 
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Tablo 2. Spor lisesi öğrencilerinin cinsiyete göre problem çözme becerisi ve alt boyutları Mann-

Whitney test dağılımı 

PÇETP ve alt boyutları Cinsiyet  N Mean Rank Sum of Ranks P 

PÇETP Kadın 41 82,66 3389,00 0,648 

Erkek 140 93,44 13082,00   

Aceleci YaklaĢım Kadın 41 84,32 3457,00 0,353 

Erkek 140 92,96 13014,00   

DüĢünen YaklaĢım Kadın 41 82,38 3377,50 0,230 

Erkek 140 93,53 13093,50   

Kaçıngan YaklaĢım Kadın 41 77,33 3170,50 0,057 

Erkek 140 95,00 13300,50   

Değerlendirici YaklaĢım Kadın 41 85,79 3517,50 0,468 

  Erkek 140 92,53 12953,50   

Kendine Güvenen YaklaĢım Kadın 41 87,60 3591,50 0,636 

Erkek 140 92,00 12879,50   

Planlı YaklaĢım Kadın 41 87,72 3596,50 0,246 

Erkek 140 91,96 12874,50   

Cinsiyete göre yapılan değerlendirmede PÇETP ve PÇETP alt boyutlarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark saptanmamıĢtır. 

Tablo 3. Spor lisesi öğrencilerinin spor yaĢına göre problem çözme becerisi ve alt boyutları Mann-

Whitney test dağılımı 

PÇETP ve alt boyutları Spor YaĢı N Mean Rank Sum of Ranks p 

PÇETP 1-4 yıl 101 96,71 9767,50 0,100 

5-8 yıl 80 83,79 6703,50   

Aceleci YaklaĢım 1-4 yıl 101 92,35 9327,00 0,697 

5-8 yıl 80 89,30 7144,00   

DüĢünen YaklaĢım 1-4 yıl 101 91,67 9258,50 0,847 

5-8 yıl 80 90,16 7212,50   

Kaçıngan YaklaĢım 1-4 yıl 101 99,74 10074,00 0,011 

5-8 yıl 80 79,96 6397,00   

Değerlendirici YaklaĢım 1-4 yıl 101 93,75 9469,00 0,426 

  5-8 yıl 80 87,53 7002,00   

Kendine Güvenen YaklaĢım 1-4 yıl 101 96,40 9736,00 0,119 

5-8 yıl 80 84,19 6735,00   

Planlı YaklaĢım 1-4 yıl 101 94,92 9587,00 0,287 

5-8 yıl 80 86,05 6884,00   

Spor yaĢına göre PÇETP sıra ortalamaları arasında fark tespit edilmemiĢtir. Spor yaĢına göre 

yapılan karĢılaĢtırmada ise 1-4 yıl spor yapan bireylerin 5-8 yıl spor yapan bireylere göre 

istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde kaçıngan yaklaĢım (olumsuz) sergiledikleri belirlenmiĢtir.  
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Tablo 4. Spor lisesi öğrencilerinin bireysel-takım sporları yapmalarına göre problem çözme becerisi 

ve alt boyutları Mann-Whitney test dağılımı 

PÇETP ve alt boyutları Spor Türü N Mean Rank Sum of Ranks p 

PÇETP Bireysel 72 97,40 7013,00 0,181 

Takım 109 86,77 9458,00   

Aceleci YaklaĢım Bireysel 72 89,31 6430,00 0,723 

Takım 109 92,12 10041,00   

DüĢünen YaklaĢım Bireysel 72 94,17 6780,00 0,508 

Takım 109 88,91 9691,00   

Kaçıngan YaklaĢım Bireysel 72 94,60 6811,50 0,450 

Takım 109 88,62 9659,50   

Değerlendirici YaklaĢım Bireysel 72 94,90 6832,50 0,415 

Takım 109 88,43 9638,50   

Kendine Güvenen YaklaĢım Bireysel 72 94,25 6786,00 0,497 

Takım 109 88,85 9685,00   

Planlı YaklaĢım Bireysel 72 98,60 7099,00 0,112 

Takım 109 85,98 9372,00   

Bireysel spor ve takım sporu yapma düzeyine göre PÇETP ve PÇETP alt boyutları arasında 

yapılan karĢılaĢtırmada sıra ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edilmemiĢtir. 
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Tablo 5. Spor lisesi öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının frekans ve yüzde dağılımı 

tablosu 

 Matematik dersine yönelik tutum Frequency Percent 

Spor alanında matematik derslerinin 

gerekli olduğunu düĢünüyorum 

(M1) 

 

Katılmıyorum 30 16,6 

Kararsızım 41 22,7 

Katılıyorum 110 60,8 

Matematik dersi mesleki alanımızda 

kullanılabilir olduğunu 

düĢünüyorum (M2) 

Katılmıyorum 38 21,0 

Kararsızım 39 21,5 

Katılıyorum 104 57,5 

Aldığımız matematik dersi alan dıĢı 

konular içerdiğini düĢünüyorum 

(M3) 

Katılmıyorum 66 36,5 

Kararsızım 57 31,5 

Katılıyorum 58 32,0 

Matematiksel verilerin 

müsabakalarında kullanılacağını 

düĢünüyorum (M4) 

Katılmıyorum 38 21,0 

Kararsızım 25 13,8 

Katılıyorum 118 65,2 

Müsabakalarda matematik sayesinde 

baĢarı sağladığımı düĢünüyorum 

(M5) 

Katılmıyorum 59 32,6 

Kararsızım 48 26,5 

Katılıyorum 74 40,9 

Matematik eğitiminin spor 

bölümüne uygun olarak 

geliĢtirilmesi gerektiğini 

düĢünüyorum (M6) 

Katılmıyorum 51 28,2 

Kararsızım 44 24,3 

Katılıyorum 86 47,5 

Matematik derslerinde baĢarılı 

olduğumu düĢünüyorum (M7) 

Katılmıyorum 68 37,6 

Kararsızım 63 34,8 

Katılıyorum 50 27,6 

Spor alanında ve günlük hayatta 

matematiğin soyut kaldığını 

düĢünüyorum (M8) 

Katılmıyorum 84 46,4 

Kararsızım 48 26,5 

Katılıyorum 49 27,1 

Total 181 100,0 

Katılımcılar sorulara verdikleri cevaplarda matematiğin gerekli, mesleki alanda kullanılabilir 

olduğunu alan dıĢı konular içermediğini, matematiksel verilerin spor müsabakalarda 

kullanılacağını, müsabakalarda matematik sayesinde daha baĢarılı olacaklarını, matematik 

derslerinin spor bölümüne uygun olarak geliĢtirilmesi gerektiğini, genel olarak matematikten 

baĢarısız olduklarını, spor alanında ve günlük hayatta matematiğin kullanılabilir olduğunu, 

soyut kalmadığını belirtmiĢlerdir. 

 

 

 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

489 

 

Tablo 5. Spor lisesi öğrencilerinin PÇTE puanları ile matematik dersine yönelik tutumlarının 

korelasyon dağılım tablosu 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

PÇETP r -0,118 0,016 0,015 -0,081 -0,090 0,014 -,240** 0,037 

p 0,057 0,416 0,418 0,138 0,114 0,425 0,001 0,310 

n 181 181 181 181 181 181 181 181 

PÇETP ile matematik derslerinden baĢarılı olma düzeyleri arasında istatistiksel olarak negatif 

yönlü anlamlı bir fark tespit edilmiĢtir.  

4. TARTISMA SONUÇ 

Yapılan çalıĢmada spor lisesi öğrencilerinin problem çözme becerisi (aceleci yaklaĢım, 

düĢünen yaklaĢım, kaçıngan yaklaĢım, değerlendirici yaklaĢım, kendine güvenli yaklaĢım ve 

planlı yaklaĢım alt boyutlarında) ve matematik dersine yönelik tutumları incelenmiĢtir. Ayrıca 

problem çözme becerisinin; cinsiyet, spor yaĢı (yıl) ve spor türüne (bireysel/takım) göre 

algısal değiĢimi incelenmiĢtir. 

Spor lisesi öğrencilerinin PÇETP ortalaması 94,60 olarak belirlenmiĢ ve cinsiyete göre 

yapılan değerlendirmede PÇETP ve PÇETP alt boyutlarında anlamlı bir fark saptanmamıĢtır. 

Spor yaĢına göre PÇETP sıra ortalamaları arasında fark tespit edilmemiĢ fakat ; 1-4 yıl spor 

yapan bireylerin 5-8 yıl spor yapan bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde kaçıngan 

yaklaĢım (olumsuz) sergiledikleri belirlenmiĢtir. Bireysel spor ve takım sporu yapma 

düzeyine göre PÇETP ve PÇETP alt boyutları arasında yapılan karĢılaĢtırmada sıra 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiĢtir. 

Literatür incelendiğinde problem çözme becerisi ile ilgili benzer sonuçlara rastlanmıĢtır. 

Çağlayan, TaĢğın , & Özer Yıldız (2008) spor yapan lise öğrencilerinin problem çözme 

becerileri toplam puan ortalamalarını X=90,68 alt boyut ortalamalarını (aceleci yaklaĢım 

X=31,35; düĢünen yaklaĢım X =12,14; kaçıngan yaklaĢım X =12,03; değerlendirici yaklaĢım 

X=6,98; kendine güvenli yaklaĢım X =18,87; planlı yaklaĢım X =9,28) olarak belirtmiĢlerdir. 

ġenduran ve Amman (2006) sporcu olan ortaöğretim öğrencilerinin problem çözme 

yaklaĢımlarını incelemiĢ ve aceleci yaklaĢım alt boyutunda X =28,76, düĢünen yaklaĢım alt 

boyutunda X =11,95 kaçıngan yaklaĢım alt boyutunda X =10,41, değerlendirici yaklaĢım alt 

boyutunda X =7,89, kendine güvenli yaklaĢım alt boyutunda X =11,11, planlı yaklaĢım alt 

boyutunda X =9,01 puan ortalamasına sahip oldukları tespit edilmiĢtir. Ġnce ve ġen (2006), 

Adana Ġli‟nde deplasmanlı ligde basketbol oynayan sporcuların, kulüplere göre problem 

çözme becerilerini BotaĢ Spor X =85.00, Ceyhan Belediye Spor X =73.00, Bilfen Spor X 

=86.85, Çukurova Üniversitesi Spor X = 100.00 olarak belirtmiĢlerdir. Temel‟in (2015), 

beden eğitimi ve spor öğretmenlerine yapmıĢ olduğu çalıĢmaya göre problem çözme becerisi 

puanının orta düzeyde olduğunu (101,70 puan) cinsiyete, çalıĢma süresine, görev yaptıkları 

eğitim kurumuna göre problem çözme becerisinin farklılaĢmadığını belirtmiĢlerdir. Er, AktaĢ, 

Türker, Güven, & Alkan (2018) beden eğitimi ve spor öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği 
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öğrencilerinin problem çözme becerilerinin karĢılaĢtırıldığı çalıĢmada PÇETP sırasıyla (110,0 

ve 110,76) cinsiyete göre ise kadınlarda 107,84 erkeklerde 113,6 olarak belirtmiĢlerdir. 

Eğitim fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerisi (sosyal bilgiler 

öğretmenliği,105; sınıf öğretmenliği,95; pdr,99; resim öğretmenliği, 108; müzik ,103; okul 

öncesi, 94; türkçe,103; fen bilgisi, 95; ingilizce, 101) olarak belirlenmiĢtir (Saracaloğlu & 

Kanmaz, 2012). 

AraĢtırma sonuçlarına benzer Ģekilde problem çözme becerisi ve cinsiyet arasında istatistiksel 

olarak fark olmadığını belirten çalıĢmalar vardır (Deniz, Arslan, & Hamarta, 2002 ; Dündar, 

2009 ; Saracaloğlu & Kanmaz, 2012). AraĢtırma sonuçlarından farklı olarak problem çözme 

becerilerinin cinsiyete göre anlamlı Ģekilde farklılaĢtığını bildiren çalıĢmalar da vardır 

(Katkat, 2001 ; Korkut, 2002 ; Cenkseven & Vural Akar , 2006 ; Sezen & Paliç, 2011 ; Er, 

AktaĢ, Türker, Güven, & Alkan, 2018) 

ÇalıĢma sonucuda spor lisesi öğrencilerin genel olarak problem çözme becerilerinin ve alt 

boyutlarının orta düzeyde olduğunu ve literatür ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Ayrıca spor yapma süresi (5-8 yıl) arttıkça bireyler daha az kaçıngan yaklaĢım 

sergilemektedir. 

Spor lisesi öğrencileri genel olarak matematik derslerinin spor alanında önemli ve gerekli 

olduğunu, matematiksel verilerin spor alanında kullanılabilir olduğunu, diğer taraftan 

matematik derslerinden kendilerini baĢarısız olarak gördükleri belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada 

problem çözme becerisi ile matematik dersinden kendilerini baĢarılı görme düzeyi arasında 

negatif yönlü anlamlı bir iliĢki belirlenmiĢtir. Spor lisesi öğrencilerinin matematik dersine 

yönelik tutumlarının olumlu olmasının avantajı kullanılarak matematik ders baĢarılarını 

arttıracak uygulamalara yer verilmesi önerilmektedir.  Ayrıca matemetik becerisinin 

geliĢtirilmesi spor lisesi öğrencilerinin müsabakalarda karĢılaĢacakları pozisyonları 

kendilerine avantaj sağlayacak Ģekilde değerlendirme becerisini geliĢtirmelerinde etkili 

olacağı düĢünülmektedir. Sporcular yıllar süren antrenman ve müsabaka periyotlarının 

birikimleri ile Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Türkiye Ģampiyonalarında dereceler elde 

etmektedir. Matematik algısının yükseltilmesi sayesinde sporcuların müsabaka anında etkili 

Ģekilde analitik düĢünme, hızlı çözüm yolu bulma, analiz ve değerlendirme, hızlı ve doğru 

karar verme düzeylerinde olumlu değiĢimler yaĢanacağı, bu durumunda skora etki edecek 

Ģekilde baĢarıyı daha kısa sürede getireceği öngörülmektedir. Problem çözme becerilerini 

geliĢtirmiĢ olan sporcular; müsabaka ve antrenmalar esnasında karĢılaĢtıkları sorunlara 

çözümler üretebilen, sorgulayarak anlık durumlar karĢısında panik, kararsızlık duymaksızın 

takımını yada kendini baĢarıya götürecek adımlar atmaktan çekinmeyecek Ģekilde yaklaĢım 

geliĢtirirler. 
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Lisansüstü Sosyal hizmet öğrencilerinin Sosyal Medya'da uygulanan 

bağımlılıkla ilgili farkındalık projelerine yönelik tutumları   

Alp Koçer 

GiriĢ   

Günümüz Türkiye'sinde önemli bir sorun olan Bağımlılık ile ilgili kurumların son zamanlarda sosyal 

medyada uyguladıkları farkındalık projelerin sayısının arttığı gözlemlenmiştir. Kurumların bağımlılıkla 

mücadele etme kapsamında uyguladıkları farkındalık projelerinin sayılarının neden arttığı ve kişilerin 

bu farkındalık projelerine yönelik tutumları incelenecektir.  

Dar anlamda Bağımlılık kavramı, bir maddenin aĢırı kullanımı veya bir davranıĢın aĢırı 

tekrarlanmasına denilir. GeniĢ anlamda Bağımlılık kavramı ise,  takıntılı düĢüncelere karĢı 

kontrolün kaybedilmesi ile beraber ruhsal ve bedensel hali değiĢtirici madde ve/veya 

aktivitelere yönelten tekrarlayıcı ve zorlayıcı davranıĢlarla beraber ortaya çıkan kronik ve 

ilerleyici durum olarak tanımlanabilir(Söyler, 2018, 38).  

TUBĠM‟in 2013 yılında yayımladığı Türkiye UyuĢturucu Raporunda herhangi bir uyuĢturucu 

maddeyi en az bir kez deneyenler oranı 15-64 yaĢ grubunda %2,7, 15-16 yaĢ grubunda ise 

%1,5 olarak belirtilmiĢtir. 15-24 yaĢ grubunda yaĢam boyu uyuĢturucu madde kullanım oranı 

%2,9 iken, 25-44 yaĢ grubunda %2,8, 45-64 yaĢ grubunda %2,3‟tür. YaĢam boyu tütün 

kullanmıĢ olanların %3‟ü, son 12 ay kullanmıĢ olanların %3,6‟sı, son 30 gün kullanmıĢ 

olanların %3,6‟sı,  YaĢam boyu alkol kullanmıĢ olanların %3,9‟u, son 12 ay kullanmıĢ 

olanların %5,4‟ü, son 30 gün kullanmıĢ olanlar %6‟lık kesimi oluĢturduğu belirtilmiĢtir 

(Tubim, 2013, 52-54).  

Günümüz hayatının bir parçası olan Sosyal Medya kavramını “kullanıcılara enformasyon, 

düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkânı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar 

ve web siteleri için ortak kullanılan bir terimdir” olarak açıklayabiliriz(Sayımer 2008: 123 akt 

Yağmurlu, 2011, 5). Sosyal medya, geleneksel medya ile aynı özellikler barındırmasına 

rağmen geleneksel medyadan olan Televizyon, Gazete, Radyo gibi iletiĢim araçlarından 

farklılık göstermektedir. Diğer iletiĢim araçlarından sosyal medyayı ayıran en önemli ve 

belirgin farklılığı, herhangi bir bireyin sosyal medyada kendi içeriğini yaratabilmesi, farklı 

içerikler için yorumda bulunabilmesi ve bu içeriklere olumlu ya ‟da olumsuz katkı 

sağlayabilmesidir. Geleneksel Medya'da bireyler izleyici veya okuyucu olarak yer alıyor iken 

Sosyal Medya'da aktif olarak bilgi üreten duruma gelmiĢlerdir. Sosyal Medya'ya ait 

uygulamaları veya araçları kullanarak insanlar, düĢüncelerini, fikirlerini, deneyimlerini, 

isteklerini kısacası hayatlarında olan biten birçok Ģeyi dünya çapındaki diğer insanlar ile 

kolayca paylaĢma imkânı bulmaktadır (Solis ve Breakenridge 2009: xvii akt Yağmurlu, 2011, 

6). 

WeAreSocial ve Hootsite tarafından yapılan “digital in 2017 global overview” araĢtırmasına 

göre; 48 milyon yani nüfus ‟un yüzde 60‟nın internet ve aktif sosyal medya kullanıcısı 

olduğu, 70 milyon kiĢinin (yüzde 89) telefon hattına sahip olduğu ama telefonu sosyalleĢme 

için kullananların sayısı 42 milyon olduğu (yüzde 52) belirlenmiĢtir. AraĢtırmaya göre 
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Ortalama PC ve Tabletten internet kullanımı 6 saat 46 dakika, ortalama telefondan internet 

kullanımı 2 saat 59 dakika, ortalama herhangi bir cihazdan sosyal medyada geçirilen vakittin 

3 saat 1 dakika, ortalama günlük televizyon seyretme 2 saat 14 dakika olduğu açıklanmıĢtır. 

Toplam Aktif Ġnternet kullanıcı sayısının 48 milyon ve bu sayının genel nüfusa oranı yüzde 

60‟tır. Toplam Aktif Mobil Ġnternet kullanıcı sayısı 42,38 milyon olup bu sayının genel 

nüfusa oranı yüzde 53‟tür. Her gün Ġnternet Kullananların oranının yüzde 87, hafta en az bir 

kez kullananların oranının yüzde 9, ayda bir kez kullananların oranının yüzde 3, ayda bir 

defadan az kullananların oranı yüzde 1'den düĢük olduğu açıklanmıĢtır. Ġnternetten her gün 

video izleyenlerin oranı yüzde 55, haftada bir video izleyenlerin oranı yüzde 24, ayda bir 

video izleyenlerin oranı 12, video izleyemeyenlerin oranı yüzde 6, videoları ayda bir defadan 

az seyredenlerin oranı yüzde 2 olduğu açıklanmıĢtır. Türkiye‟de 63,36 milyon kiĢinin mobil 

kullanıcı ve bunun toplam nüfusa oranı ise yüzde 79 olduğu açıklanmıĢtır (WeAreSocial, 

2017, 135-154). 

Yukarıda belirtilen verilerde Türkiye'deki bireylerin büyük bir çoğunluğun düzenli olarak 

sosyal medya araçlarını kullanması, madde bağımlılığı ile mücadele eden kurumların daha 

çok kiĢiye ulaĢması amacıyla son zamanlarda kamu spotu, mobil uygulamalar ve benzeri 

sanal ortamlardan uygulanan projelere ağırlık vermesini açıklamaktadır. 

Yöntem  

AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırma „da Lisansüstü öğrenim gören sosyal hizmet öğrencilerinin Sosyal Medya'da 

uygulanan bağımlılığa yönelik farkındalık projelerine yönelik tutumları, nitel araĢtırma 

desenlerinden olan Etnografi aracığıyla ortaya konulmuĢtur. Bu araĢtırma ‟da Nitel araĢtırma 

desenlerinden olan Etnografının kullanılma amacı Sosyal Hizmet eğitimi almıĢ kiĢilerin veya 

sosyal hizmet öğrencilerinin kendilerine ait bir kültürleri olması, bu kültür grubunun ile 

bağlantılı olan bağımlılık ilgili Sosyal Medya'da uygulanan farkındalık projelerine yönelik 

tutumlarını incelemektir(Yıldırım ve ġimĢek, 2013 s.76 akt, Biçer, 2017, 103 ). 

ÇalıĢma Grubu 

Bu araĢtırmanın çalıĢma grubu Ġstanbul Üniversitesi-CerrahpaĢa Lisansüstü Sosyal Hizmet 

bölümünde öğrenim gören öğrencilerdir. AraĢtırma‟ da çalıĢma grubu olarak Lisansüstü 

Sosyal Hizmet bölümünde öğrenim gören öğrenciler olma sebebi Lisans ve ön lisans 

düzeyinde birçok sosyal hizmet öğrencisi olması ve bu öğrencilerin her biri ile nitel araĢtırma 

yapmanın zor olması bunun içinde Lisansüstü Sosyal Hizmet öğrencilerinin alt bir kültür 

olarak ele alınmasıdır. 

Veri Toplama Aracı  

Bu araĢtırmada veri toplama aracı olarak Lisansüstü Sosyal Hizmet Bölümünde öğrenim 

gören öğrencilerinin demografik bilgileri ve sosyal medya‟da bağımlılık ile ilgili olarak 
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uygulanan farkındalık projelerine yönelik tutumlarını belirtmesini sağlayacak 32 sorudan 

oluĢan bir anket hazırlanmıĢtır.  

Verilerin Analizi   

Bu araĢtırma‟da verilerini analizi Lisansüstü Sosyal hizmet bölümünde öğrenim gören 

öğrenciler ile yapılan anket uygulaması sonucunda elde edilen bağımsız veriler birleĢtirilerek 

ortaya çıkan bulgular konuların özelliklerine bağlı olarak gruplandırarak istatiksel bir veri 

haline getirilmiĢtir.  

Bulgular  

AraĢtırma‟ya Lisansüstü Sosyal Hizmet bölümü öğrencilerinden katılan 12 kiĢi olmuĢ, bu 

katılanlardan 11 kiĢinin kadın 1 kiĢinin erkek olduğu, araĢtırmaya katılan katılımcıların yaĢ 

ortalamaların 25 olduğu, 4 kiĢinin evli 8 kiĢinin bekâr olduğu,  katılımcıların aylık ortalama 

gelirinin 3.475 TL olduğu, katılımcılardan 10 kiĢinin herhangi bir iĢte çalıĢmadığı 2 kiĢinin 

bir iĢte çalıĢtığı belirlenmiĢtir.  

AraĢtırma‟da 8 kiĢinin sigara ve benzeri tütün ürünlerini kullanmadığı, 9 kiĢinin alkol ürünleri 

kullanmadığı, katılan 11 kiĢinin en çok telefon aracığıyla internet-sosyal medyaya bağlandığı 

belirlenmiĢtir.  

AraĢtırma‟da bağımlılıkla ilgili olarak kamu spotlarının yararlı olduğu sorusuna 8 kiĢi hayır, 

1‟er kiĢi‟de kısmen- kararsız yanıtlarını vermiĢ, bağımlılıkla ilgili olarak yapılan kamu 

spotlarının sayısını yeterli olduğu düĢünüyor musunuz sorusuna 8 kiĢi hayır 3 kiĢi kararsız 

sadece 1 kiĢi evet yanıtı verdiği,  bağımlılıkla ilgili olarak sosyal medya‟da kamu spotlarının 

dikkatinizin ne kadar çektiğini 1‟den 5‟e arasında değerlendirilmesi istenmiĢ ortalama cevap 

olarak 2.3 bulunmuĢtur. Kamu spotlarının sizi etkileme seviyesi sorulmuĢ ortalama cevap 

olarak 2.3 bulunmuĢtur. Katılımcılardan 7 kiĢi bağımlılıkla ilgili yapılan kısa filmleri baĢarılı 

bulduğu 1‟er kiĢinin kısmen ve kararsız olduğu, kısa filmlerin sizi etkileme seviyesi sorulmuĢ 

ortalama cevap olarak 3.3 bulunmuĢtur. Sosyal medya‟da kullanılan afiĢ, broĢürleri 5 kiĢinin 

etkili, 2 kiĢinin çok az-biraz etkili bulunduğu, afiĢ ve broĢürlerin dikkatinizi çekme seviyesi 

sorulmuĢ ortalama cevap olarak 2.583 cevabı alınmıĢtır. Mobil uygulamaların kullan kiĢi 

sayısı sadece 1, bu uygulamaların yararlı olduğunu düĢünenlerden sadece 1 kiĢi kısmen 

cevabını vermiĢ, mobil uygulama sayılarının yeterli olduğuna sadece 1 kiĢi evet dediği, 

internet ve sosyal medya‟da bağımlılıkla ilgili olarak herhangi bir paylaĢımın dikkatinizi 

çekme seviyesi sorulmuĢ ortalama cevap olarak 3.083, bu paylaĢımların sizi etkileme seviyesi 

sorulmuĢ ortalama cevap olarak 2,916 alınmıĢtır.    

Sonuç 

Lisansüstü Sosyal Hizmet öğrenciler ile yapılan anket uygulaması sonucunda öğrencilerin 

kamu spotlarını yararlı olmadığı, sayılarının yetersiz buldukları, kamu spotlarının 

öğrencilerinin dikkatlerini çekme ve etkileme seviyelerinin belirlenen orta seviye‟den (3) 

daha düĢük çıktığı (2,3) belirlenmiĢtir. Kamu spotlarının öğrenciler tarafından bu kadar 
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olumsuz algılanmasını daha önceki araĢtırmalarda da ortaya konulmuĢtur. Tütün ile ilgili 

kamu spotu reklamlarının sigara kullanıcıları üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmaya 

göre; genç nüfus sigara ile ilgili kamu spotu reklamlarından rahatsızlık duymaktadır ve 

sigaranın sağlık açısından kötülüklerini bilmelerine rağmen bu konuda hazırlanan kamu 

spotu reklamlarına olumsuz yaklaşmaktadırlar (Baha,2018,49). Öğrencilerin kısa filmleri 

baĢarılı ve etkileme seviyesinin belirlenen orta noktadan (3) daha yüksek sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Öğrenciler Mobil uygulamaların yararsız ve sayılarının yetersiz olduğunu 

düĢünüyorlar. Sosyal medya‟da bağımlılıkla ilgili olarak bir paylaĢımın dikkatinizi çekme 

seviyesi 3.083 ve belirlenen orta seviyenin üstünde, bu paylaĢımların sizi etkileme seviyesi de 

2.916 ve belirlenen orta seviyesinin çok az farkla altında bulunmuĢtur. AraĢtırma‟da 

öğrencilere sosyal medya‟da bağımlılıkla ilgili olarak paylaĢımların dikkatinizi ve bu 

paylaĢımların sizi etkileme seviyeleri sorulmuĢ, öğrencilerinin bu paylaĢımların dikkatinizi 

çekme seviyesi etkileme seviyelerinden daha çok olduğu belirlenmiĢtir. Bunun nedeni 

Dikkatle ilgili olarak dikkatimizi çeken nesneler, kiĢisel istek, arzu ve ilgimizle‟ de bağlantılı 

ise dikkat daha uzun bir süre bu nesneler üzerinde odaklanır. Ama bu nesneler kiĢisel istek, 

arzu ve ilgimizle‟ de bağlantılı değil ise dikkat anlık olarak bu nesneler üzerinde 

odaklanır(Baymur, 2014, 137). Dikkatimizi çok düĢük düzeyde veya hiç çekmeyen bir 

paylaĢımın bizi etkileme seviyesi, paylaĢımın dikkatimizi çekme seviyesine bağlı olarak 

değiĢecektir.    

Sonuç olarak Lisansüstü Sosyal Hizmet bölümü öğrencileri ile birlikte yapılan araĢtırma‟da; 

Kamu spotlarının yararlı olmadığı, kamu spotlarının sayılarının öğrenciler tarafından yetersiz 

bulunduğu, öğrencilerin kamu spotlarını dikkatini çekme ve etkileme seviyelerinin ortalama 

altında olması, öğrencilerinin bağımlılıkla ilgili olarak kısa filmleri baĢarılı buldukları ve 

etkileme seviyelerinin ortalama‟nın üstünde olduğu, mobil uygulamaları sayılarının yetersiz 

ve baĢarılı olmadığını, öğrencilerin sosyal medya‟da bağımlılıkla ilgili olarak paylaĢımların 

dikkatlerini ve etkileme seviyelerinin ortalamaya yakın oldukları belirlenmiĢtir. Öğrencilerin 

sosyal medya‟da uygulanan bağımlılıkla ilgili farkındalık projeleri hakkındaki kendisini 

olumlu ya‟da olumsuz tutuma iten nedenler hakkında yeni araĢtırmalar yapılarak daha somut 

verilerin yanı sıra bu farkındalık projelerinin hataları ve eksik yönleri ortaya konulabilir.     
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Abstract 

The aim of the study is to explain the perception toward dancing of the people who do 

recreational dancing with the help of metaphors. The research was carried out with 70 people 

continuing the dance classes in dance clubs, and they were asked to response the dance 

metaphors as they felt. The metaphors were defined as:"My favorite dance type is... 

because...","When I am dancing, I feel like… because ...","dance like ... because...." The 

research was designed as a qualitative, and content analysis had been carried out. 

Participants' answers to metaphors were categorically divided and percentage and frequency 

analysis were used. Of the participants 46 people salsa,10 people bachata, and 14 people 

stated that they do other types of dance. As a result, in the most frequent responses, they 

stated: Dancing is like freedom, life, water and happiness because it has become flowing and 

beautifying in time, and that they feel free, happy, flying as they dance because dance is a way 

to integrate with oneself to collect energy and feel stress. 

Keywords: Metaphor, Dance, Recreation 

 

Özet 

Çalışmanın amacı rekreatif amaçla dans eden insanların dans kavramına yönelik algılarını 

metaforlar aracılığı ile açıklamaktır. Araştırmaya dans kulüplerinde dans eğitimine devam 

eden 70 kişi katılmıştır. Katılımcılardan dans metaforlarını kendi hissettikleri şekilde 

cevaplandırmaları istenmiştir. Metaforlar “En sevdiğim dans türü… dır/dir. Çünkü 

…”,”dans…gibidir. Çünkü...”,”dans ederken kendimi…gibi hissederim. Çünkü……” 

şeklindedir. Araştırma nitel olarak tasarlanmış ve içerik analizi kullanılmıştır. Katılımcıların 

metaforlara verdikleri cevaplar kategorik olarak ayrılarak yüzde ve frekans analizi 

yapılmıştır.  Katılımcılardan 46 kişi salsa, 10 kişi bachata, ve 14 kişi diğer dans türlerini 

yaptıklarını belirtmişlerdir. Sonuç olarak; metafor açıklamalarında en fazla verilen 

cevaplarda; dansın özgürlük, hayat, su ve mutluluk gibi olduğu çünkü akıp gittiği ve zamanla 

güzelleştiği, dans ederken kendilerini özgür, mutlu, uçuyor gibi hissettiklerini çünkü dansı 

için  dışa vurumu, mutlu hissederek enerji toplamak ve stres atmak için insanın kendiyle 

bütünleştiği bir yol  olduğunu belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Metafor, Dans, Rekreasyon  
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1. GĠRĠġ 

Dans, insanın kendi duygu ve düĢüncelerini anlatabilmesi ve toplumla iletiĢim kurabilmesi 

için anlam içeren hareketler topluluğunun, meydana getirdiği estetik ve ritmik özelliğe sahip 

yaratıcılığın sonucu olan fiziksel ve duygusal davranıĢtır (AktaĢ, 1999). Dans insan bedenini 

kendiliğinden harekete geçiren, can sıkıntısını gideren canlılığı uyaran bir araç ve iletiĢim 

biçimi olduğu belirtilmektedir. Ayrıca dansın, kiĢinin kendine, bedenine, topluluğa ve diğer 

insanlara yönelik tutumlarını yansıttıkları kültürün fiziksel dıĢavurum Ģekli olduğu ifade 

edilmiĢtir (Lull, 2000). Dans, bedenin eğitilerek ustaca kullanılması, iĢitme-dokunma ve 

hareket becerlerinin koordineli Ģekilde yapılması, hayal gücünün geliĢtirilmesi, sözlü ve 

sözsüz kültür ürünlerinin geleceğe taĢınmasında etkin rol oynar. Dansın kökeninde insanların 

inanaçları, tecrübeleri, korkuları, tarihsel ve kültürel birikimleri vardır. Günlük yaĢam 

içerisinde insanlar avlanırken, doğum ve ölüm gibi kutsal saydıkları dönemlerde; doğayla, 

doğadaki canlılarla ve birbirleri ile mücade ederken düĢünce, istek ve beklentilerini anlatmak 

için hareketin ve ritmin ahenginden faydalanmıĢlardır. Bu bileĢimler dansı ortaya çıkarmıĢ, 

müziğin ve ezginin katkısıyla dans birçok dili içinde barındıran (ritim, müzik, beden, hareket 

vs.) bir iletiĢim aracı olmuĢtur (Yanık , 2010). Müzik, ritim ve salınımlar bireylerin 

zihinlerinde dansı anlamlandırmalarında farklı etkiler yaratmaktadır. Zihinsel, duygusal ve 

fiziksel süreçlerde meydana gelen bu algılama farklılıklarını ifade etmek için metaforlardan 

yararlanılmıĢtır. Bireylerin zihinsel modelleri metaforlar kullanılarak belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bireylerin zihinsel haritalarının bir yansıması olan metaforlar (Arslan & 

Bayrakcı, 2006) insanların belli bir olguyu baĢka bir olguyla görmesini sağlayan zihinsel 

modellerdir (Saban, 2008). Bireylerin soyut, karmaĢık veya kuramsal bir olguyu anlamada ve 

açıklamada yararlandığı güçlü bir zihinsel araç olarak değerlendirilirler (Wells, 2015). 

Metaforlar aracılığı ile bireyler; hayatı, çevreyi, olayları ve nesneleri nasıl gördüklerini farklı 

benzetmeler kullanarak açıklamaya çalıĢırlar (Cerit, 2008).  Metaforlar, zihnimizi mevcut ve 

aĢikâr benzerliklerin, iliĢkilerin ve görüĢlerin ötesine, kendi yarattıkları yeni benzerliklere, 

iliĢkilere ve görüĢlere yönlendirebildiği için yaratıcı bir özelliğe sahiptir (Lakoff & Johnson, 

2015). Metaforun özü belli bir nesne, yapı ya da olguyu baĢka somut bir yapıya göre anlamak 

ve deneyimlemektir. Burada, bir olgu baĢka bir olguyu açık ya da örtük bir Ģekilde belirtebilir. 

Birbirinden tamamen farklı olgular arasında iliĢki kurulması, aslında zihinsel Ģemalarımız 

üzerinde metaforların ne kadar etkili olduğunu göstermektedir (Özer & Türel, 2015). 

ÇalıĢmanın amacı, rekreatif amaçlı dans eden bireylerin metaforlar aracılığı ile dans kavramı 

hakkındaki düĢüncelerinin belirlenmesidir. 
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2. YÖNTEM  

2.1. ÇalıĢma Grubu  

AraĢtırma Adana ilinde yaĢayan rekreatif amaçlı olarak dans eden ve dans okullarına kayıtlı 

70 (kadın:48, erkek:22) kiĢi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2.2. AraĢtırma Modeli 

AraĢtırma, nitel araĢtırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim (fenomenoloji) yaklaĢımına 

göre desenlenmiĢtir. Veriler içerik analizi yapılarak kavramsallaĢtırılıp olguları tanımlayacak 

olan temalar belirlenmiĢ, sonuçlar betimsel olarak ifade edilerek temalar çerçevesinde 

yorumlanmıĢtır (Yıldırım & ġimĢek, 2013). Fenomenolojik araĢtırmalarda bireyin 

deneyimlerinden yola çıkarak genellemeler yapıldığı için onları yansıtacak Ģekilde ifade 

edilmelidir (Yıldırım & ġimĢek, 2006; BaĢ & Akturan, 2008). 

2.3. Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak araĢtırmacılar tarafından hazırlanan dans metaforları 

formu kullanılmıĢtır. Katılımcıların dans kavramına iliĢkin metaforik algılarının 

belirlenmesinde aĢağıda belirtilen sorulara cevap aranmıĢtır; 

(1) En sevdiğim dans türü …..dır/dir. Çünkü…………. 

(2) Dans …………….. gibidir. Çünkü…………… 

(3) Dans ederken kendimi……………………hissederim. Çünkü …………kavramlarının her 

biri için ayrı ayrı metafor oluĢturarak gerekçelerinin yazılması istenmiĢtir. Her soru için 

metoforlar kendi içerisinde yansıttığı kavrama göre kategorilere ayrılmıĢtır. Metaforun bir 

veri toplama aracı olarak kullanıldığı çalıĢmalarda 'gibi' kavramı genellikle metaforun konusu 

ile metaforun kaynağı arasındaki bağı daha açık bir Ģekilde belirlemek, çünkü kavramı ise 

sunulan metaforlar için bir gerekçe (veya mantıksal dayanak) sunmaları için istenmektedir 

(Saban, 2009).  

2.4. Verilerin Analizi 

Katılımcıların geliĢtirdikleri metaforların analiz edilmesi; (1) kodlama ve ayıklama aĢaması, 

(2) örnek metafor imgesi derleme aĢaması, (3) kategori geliĢtirme aĢaması, (4) geçerlik ve 

güvenirliği sağlama olmak üzere dört aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir (Saban, 2008).  ÇalıĢmanın 

görüĢ birliği ve görüĢ ayrılığı sayıları tespit edilerek, Miles & Huberman (1994) güvenirlik 

formülü (Güvenirlik=GörüĢ birliği / görüĢ birliği + görüĢ ayrılığı x 100) ile hesaplanmıĢtır. 

Nitel çalıĢmalarda, değerlendirmeler arasındaki uyumun %90 ve üzeri olduğu durumlarda 

arzu edilen düzeyde bir güvenilirlik sağlanmıĢ olmaktadır (Saban, 2009). AraĢtırmanın 

güvenirlik çalıĢmasında %96,77 oranında (güvenirlik=90/90+3=0,9677) uzlaĢma sağlanmıĢtır. 

3. BULGULAR 

Rekreatif amaçlı olarak dans eden bireylerin demografik özelliklerinin frekans ve 

yüzde dağılımı (Tablo.1), sevdikleri dans türü ve nedenini ifade eden kavramlara iliĢkin 
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metaforlar (Tablo.2), metaforların kategorik, frekans ve yüzde dağılımı (Tablo.3), dans 

benzetmesi ve nedenini ifade eden kavramlara iliĢkin metaforlar (Tablo.4), metaforların 

kategorik, frekans ve yüzde dağılımı (Tablo.5), dans ederken kendilerini nasıl hissettikleri ve 

nedenini ifade eden kavramlara iliĢkin metaforlar (Tablo.6), metaforların kategorik, frekans 

ve yüzde dağılımı (Tablo.7) „de belirtilmiĢtir. 

Tablo 1. Katılımcıların demografik özelliklerinin frekans ve yüzde dağılımı 

DeğiĢkenler Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet Kadın 48 68,6 

Erkek 22 31,4 

Medeni Durum Evli 5 7,1 

Bekar 65 92,9 

Eğitim Durumu Ortaokul 3 4,3 

Lise 11 15,7 

Üniversite 49 70,0 

Yüksek Lisans 6 8,6 

Doktora 1 1,4 

Ekonomik Düzey 500 TL ve altı 15 21,4 

501-1000 TL 12 17,1 

1001-2000 TL 13 18,6 

2001-3000 TL 15 21,4 

3001 TL ve üstü 15 21,4 

Katılımcıların %68,6‟sı kadın %31,4‟ü erkektir. %92,9‟u bekar, %70‟i üniversite mezunudur. 

Tablo 2. Katılımcıların sevdikleri dans türü ve nedenini ifade eden kavramlara iliĢkin metaforlar 

Katılımcı no (KN) Sevdiğim dans türü ……. Çünkü …………….. 

48 Salsa Artistik duygular yaĢatır 

10 Salsa AĢk, sevgi duygularını yaĢatır 

64 Salsa BaĢkalaĢım yaĢatır 

39 Salsa Birlikte hareket etmeyi hissettirir 

57 Salsa Sevgi duygularını yaĢatır 

1 Bachata Bütün duyguları yaĢatır 

69 Salsa CoĢkulu ve eğlenmiĢ hissettirir 

6 Bachata Dans etmeyi hissettirir 

11 Salsa Dans etmeyi hissettirir 

22 Salsa Eğlence, coĢku duygularını yaĢatır 

41 Oryantal Eğlence, rahatlama yaĢatır 

33 Salsa Endorfin salgılatır 

55 Salsa Enerjik hissettirir 

43 Salsa Enerji verici duygular yaĢatır 

53 Salsa Enerji, mutluluk, aĢk hissettirir 

17 Salsa Enerji ve yaĢam coĢkusu verir 

14 Salsa Erkek ve dansçı gibi hissettirir 

31 Modern Estetik duygular yaĢatır 
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47 Salsa Genç olduğumu hissettirir 

27 Modern Güzel duygular yaĢatır 

8 Salsa Hareketli duygular yaĢatır 

32 Salsa Heyecan duyguları yaĢatır 

25 Hip hop Heyecanlı ve çılgın hissettirir 

29 Hip hop Heyecan ve mutluluk kazandırır 

28 Hip hop Heyecan yaĢatır 

58 Salsa Huzurlu ve mutlu hissettirir 

4 Bachata Ġçimdeki çocuğu uyandırır 

66 Bachata Kendim olarak özgür hissederim 

36 Salsa Kendin olup, enerjik hissetmemi sağlar 

62 Salsa Estetik duygularımı yansıtır 

61 Bachata Kendimi bulmamı sağlar 

38 Salsa Kendimi sevmemi sağlar 

7 Bachata Keyif verici hissettirir 

34 Salsa Duygularımı yaĢatır 

30 Bachata Mutlu hissettirir 

2 Halk Dans Mutlu hissettirir 

24 Hip hop Mutlu hissettirir 

5 Salsa Mutlu hissettirir 

40 Salsa Mutluluk yaĢatır 

67 Bachata Mutluluk yaĢatır 

9 Salsa Mutluluk ve heyecan verir 

13 Salsa Mutluluk ve heyecan verir 

21 Hip hop Mutluluk ve rahatlama sağlar 

26 Hip hop Mutluluk, heyecan, huzur verir 

63 Bachata Mutluluk, heyecan verir 

52 Salsa Mutlu ve heyecanlı hissettirir 

23 Hip hop Mutlu ve heyecanlı hissettirir 

20 Salsa Mutlu ve heyecanlı hissettirir 

56 Salsa Mutlu ve heyecanlı hissettirir 

37 Salsa Mutlu ve heyecanlı hissettirir 

65 Salsa Mutlu ve heyecanlı hissettirir 

50 Salsa Mutlu ve sevinç dolu hissettirir 

19 Salsa Özgür duygularını yaĢatır 

68 Salsa Özgür ve üretkenlik hissettirir 

70 Bachata Özgürlük duygularını yaĢatır 

15 Salsa Özgürlük duygularını yaĢatır 

18 Salsa Özgürlük duygularını yaĢatır 

54 Salsa Özgürlük duygularını yaĢatır 

59 Salsa Özgürlük duygularını yaĢatır 

60 Salsa Özgürlük, mutluluk hissettirir 

49 Salsa Özgür ve beğenilmiĢ hissettirir 

3 Salsa Pozitif enerji verir 

44 Salsa Romantizm duygusunu yaĢatır 

46 Salsa Sahiplenme duygularını yaĢatır 
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35 Salsa Sanat duygularını canlandırır 

45 Bachata Estetik duygularını yaĢatır 

16 Salsa Sevme duygularını yaĢatır 

12 Salsa Tutku duygularını yaĢatır 

42 Bachata Tüm ruhunu yansıtır 

51 Salsa Zevk duygularını yaĢatır 

Katılımcılar yüksek oranda salsa yaptığını ifade ederek, bu dansın kendilerine aĢk, sevgi, 

özgürlük, huzur, rahatlama, heyecan ve mutluluk verip pozitif duyguları yaĢattığını 

belirtmiĢlerdir. 

Tablo.3: Katılımcıların sevdikleri dans türü ve metaforların kategorik frekans ve yüzde dağılımı 

DeğiĢkenler Katılımcı Kodu (KK) Dans Türü f Yüzde % 

Dans Türü 3,5,8,9,11,14,15,16,18,20, 

59,62,64,69,10,13,19, 22,36, 

35,39,43,44,56,47,65,12,32, 

33,34,38,55,68,60,17, 57,58, 

37,40,48,49,50,51,52,53,54 

Salsa 46 65,7 

 1,6,30,42,45,61,63,66,67.70,4,7, Bachata 12        17,2 

 21,23,24,25,26,28,29 Hip hop 7 10 

 2,46 Halk Dans 2 2,8 

 31,27 Modern 2 2,9 

 41 Oryantal 1 1,4 

Kategori AĢk, sevgi, huzur, rahatlama, heyecan Duygusal 54 77,1 

 

Hareket, enerji, estetik, sporcu Fiziksel 11 15,7 

 
Birliktelik, eğlence ve coĢku Sosyal 5 7,1 

 

 Katılımcılar daha çok salsa, bachata, hiphop gibi dans türlerini tercih ederlerken, bunların 

baĢlıca belirleyici metaforik algıları, duygusal, fiziksel ve ruhsal olarak kategorize edilmiĢtir. 

Ayrıca katılımcılar dans sırasında duygusal hislerini ifade eden kavramlara daha çok yer 

vermiĢlerdir. Katılımcılar yüksek oranda salsa yaptığını ifade ederek, bu dansın kendilerine 

aĢk, sevgi, özgürlük huzur, rahatlama, heyecan ve mutluluk gibi pozitif duyguları yaĢattığını 

belirtmiĢlerdir. 
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Tablo 4. Katılımcıların dans benzetmesi ve nedenini ifade eden kavramlara iliĢkin metaforlar 

KK Dans….. gibidir Çünkü….. 

63 AĢk Onu tutkuyla yaĢamak gerekir 

23 Bir rüya Uyanmak istemezsin 

55 Hayat Keyif verir 

57 Özgürlük Ġyi hissettirir 

52 Bulut üstünde uçmak YumuĢak duygularla yapılır 

46 Çincedir Öğrenmesi zordur 

10 Dans Danstır 

43 Dünyanın en güzel yerinde gezmektir KeĢfetme gerektirir 

16 Efsanedir Hareket etme isteği verir 

14 Eğlencedir Partner ve uyum gerektirir 

34 En zevk aldığım andır Mutluluk hissettirir 

54 Enerji Ġyi hissettirir 

45 Birliktelik Sosyallik gerektirir 

18 Gökyüzü Sonu yoktur 

4 Hayat Emek verdikçe güzelleĢir 

15 Hayat Enerjimi artırır 

25 Hayat ĠniĢ çıkıĢları çılgınlık verir 

70 Hayat Motive eder 

67 Hayatın bir parçası Hayatımı olumlu Ģekillendirir 

27 Hobi Zevk verir 

59 Ġkinci bir hayat Eğlenebildiğim tek ortamdır 

21 Ġlaç Stres attırır 

37 Ġnsanın kendini keĢfetmesi Duyguları anlamlandırır 

6 Ġsyan Kimse umurunda olmaz 

13 Kadın Estetiktir 

58 Kapı eĢiği gibidir Geçen yapabilen kazanır 

66 KeĢif Farklı yönlerinizi gösterir 

51 Merdiven Her adımda yeni bir Ģey öğrenirsin 

2 Mutlu olmak, ruhun temizlenmesi Ruhun gıdasıdır 

22 Mutluluk Stres attırır 

39 Mutluluk PaylaĢınca anlam kazanır 

20 Müziği bedende hissetmek Ruhun gıdasıdır 

31 Müziği yaĢamak Ritmi ruhunuzda duymanızı sağlar 

38 Müzik Her Ģeyi unutup, mutlu olursun 

64 Olmazsa olmaz derim Mutlu olabildiğimiz bir parça 

5 Özgürlük Özgür hissettirir 

9 Özgürlük Tüm duyguları yansıtmamı sağlar 

41 Özgürlük Özgür olduğumu hissederim 

42 Özgürlük Kendimi ifade etme biçimimdir 

44 Özgürlük Özgür olduğumu hissederim 

50 Özgürlük Dans ederken hiçbir Ģey düĢünmem 

69 Özgürlük Özgür hissederim 

65 Özgür hayat tarzıdır KiĢilik kazandırır 

61 Ruhu yansıtmak Duygu aktarımı için en güzel yol 

1 Ruhun gıdası Ruha iyi gelir 

68 Ruhun ilanı Özgür olduğun Ģeydir 

62 Ruhun vücut bulma hali Ruhun özgür olduğu biçimdir 

35 Sanatsal bir baĢkaldırı Ruh ve vücut birleĢip isyan eder 

53 SavaĢ Emek, güç, strateji ister 

8 Su Ġçinde kaybolur ve akıp gidersin 

26 Su Hayatımı güzelleĢtirir 

28 Su Ġhtiyaçtır 

29 Su Mutluluktur 
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60 Su Akıp gider 

48 ġiir Farklı hisler uyandırır 

36 Terapi Mutluluktur 

12 Heyecan  Tutku barındırır 

30 Tutku, aĢk Sevdikçe mutlu eder 

33 Tutku, aĢk Kendini rahat hissettirir 

7 Uçmak Kendini her Ģeyinle bütün hissettirir 

11 Uçmak Özgür olduğumu hissederim 

19 Uçmak Özgür olduğumu hissederim 

3 Yabancı dil Emek vererek geliĢir 

56 Yalnızlığımı paylaĢtığı Yalnızlığını unutturur 

49 YaĢam ÇalıĢır geliĢirsin 

40 YaĢam Ģekli Mutluluktur 

47 YaĢam tarzı Ġçimdeki duyguları yansıtır 

17 YaĢama mola vermek Anın heyecanını verir 

24 Yeni yağmıĢ kara ayak basmak Çok güzeldir 

32 Yıldız Parlarsın ve tepede hissedersin 

Katılımcılar yüksek oranda dansın özgürlük, hayat, su, mutluluk, tutku olduğunu belirtmiĢler 

nedenini ise keyif verici olması, tutkuyla yaĢanması, yaĢam tarzı, ihtiyaç, emek verince 

güzelleĢen, paylaĢtıkça anlam kazanan, bireyin kendini ifade Ģekli olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Tablo 5. Katılımcıların dans benzetmesi ve nedenine iliĢkin metaforların kategorik, frekans ve yüzde 

dağılımı 

DeğiĢkenler KK Dans ……… gibidir f % 

Metafor 

çeĢitleri 

5,9,41,42,44,50,69,65 Özgürlük 8 11,00 

8,26,28,29,60 Su 5 7,00 

49,40,47,55,57 YaĢam 5 7,00 

4,15,25,70 Hayat 4 6,00 

2,22,39 Mutluluk 3 4,00 

12,30,33 Tutku 3 4,00 

7,11,19 Uçmak  3 4,00 

20,31 Müziği bedende hissetmek 2 3,00 

63 AĢk 1 1,00 

23 Bir rüya 1 1,00 

52 Bulut üstünde bir uçak 1 1,00 

46 Çince gibidir 1 1,00 

10 Dans 1 1,00 

43 Güzel yerlerde gezmek 1 1,00 

16 Efsanedir 1 1,00 

14 Eğlencedir 1 1,00 

34 En zevk aldığım an 1 1,00 

54 Enerji 1 1,00 

45 Bir platform 1 1,00 

18 Gökyüzü 1 1,00 

67 Hayatın bir parçası 1 1,00 

27 Hobi 1 1,00 

59 Ġkinci bir hayat 1 1,00 

21 Ġlaç 1 1,00 

37 Ġnsanın kendini keĢfetmesi 1 1,00 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

506 

 

6 Ġsyan 1 1,00 

13 Kadın 1 1,00 

58 Kapı eĢiği gibidir 1 1,00 

66 KeĢif 1 1,00 

51 Merdiven 1 1,00 

38 Müzik 1 1,00 

64 Olmazsa olmaz derim 1 1,00 

61 Ruhu yansıtmak 1 1,00 

1 Ruhun gıdası 1 1,00 

68 Ruhun ilanı 1 1,00 

62 Ruhun vücut bulma hali 1 1,00 

35 Sanatsal bir baĢkaldırı 1 1,00 

53 SavaĢ 1 1,00 

48 ġiir 1 1,00 

36 Terapi 1 1,00 

3 Yabancı dil 1 1,00 

56 ArkadaĢ 1 1,00 

24 Kara ayak basmak 1 1,00 

32 Yıldız 1 1,00 

17 YaĢama ara vermek 1 1,00 

Kategorik Sonsuzluk, zevk, özgürlük, tutku Ruhsal 29 41,4 

Mutluluk, rahat, içsel ifade, heyecan Duygusal 19 27,1 

Ġhtiyaç, yaĢam, akıp gider Hayat 12 17,1 

Emek, güç, çalıĢmak, hareket, zorluk Fiziksel 10 14,3 

Katılımcılar dansı benzettikleri Ģeyi; özgürlük, su, hayat, mutluluk Ģeklinde ifade ederlerken, 

metaforların gruplandırılması ruhsal, duygusal, hayat, fiziksel olarak kategorize edilmiĢtir. 

Katılımcılar,  dansı ;  ruhsal ve duygusal hislerini tanımlayan kavramlarla daha yoğun bir 

Ģekilde  ifade etmiĢlerdir.  Toplam 45 adet metafor üretilmiĢtir. 

  



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

507 

 

Tablo 6. Katılımcıların dans ederken kendilerini nasıl hissettikleri ve nedenini ifade eden kavramlara 

iliĢkin metaforlar 

KK Dans ederken kendimi….. gibi hissederim Çünkü  ….. 

38 Artist Kendimi özel hisettirir 

48 Artist Böyle hissetmeyi seviyorum 

30 BaĢka bir dünyada Mutlu hissettiğim bir alandır 

43 Bulutlarda,yıldızlarda Dünyanın en huzurlu halindeyim 

63 Çok özel Partnerimle var olurum 

44 Daha geliĢtirmem gerektiğini Ġyi dans etmek isterim 

47 Dansçı Dans ediyorum 

61 Dansı ben yaratmıĢım Kendi tarzımı yansıtırım 

4 Enerjik Motivasyonumu artırır 

27 Ezik Kötü dans ettiğimi düĢünüyorum 

31 HafiflemiĢ Müziği hissediyorum 

17 Hayatın stresinden uzakta Kendimi dinleme fırsatı bulurum 

37 Her Ģeyi yapacak biri gibi Dansta baĢarılıyım 

24 Her Ģeyi yapabilecek Kafamı boĢaltır 

2 Huzurlu Ruhumu coĢturur 

67 Huzurlu  Mutlu olurum 

55 Ġyi Enerjimi atarım 

16 Kadın Artistik olduğunu düĢünüyorum 

58 Kendime kavuĢmuĢ Hayatım dans 

1 Kuğu Dansa kaptırıyorum 

15 Kuğu Asil 

21 Kuğu Ġçimden geliyor 

11 KuĢ Özgür hissediyorum 

35 KuĢ Zaman, mekan kavramı kayboluyor 

32 Masalda Hayallerimi gerçekleĢtiriyorum 

19 Mutlu NeĢeliyim 

52 Mutlu Heyecan verici  

54 Mutlu Ġyi hissediyorum 

64 Mutlu DeĢarj oluyorum 

8 Mutlu  Zevk alıyorum 

12 Mutlu,heyecanlı,özgür Mutlu hissediyorum 
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29 Mutlu, özgür Seviyorum 

49 Mutlu, özgür Beden ve müziğe hakimim 

3 Mutluluk ve özgüven Kendimi geliĢtiriyorum 

70 Mükemmel Kendimi yansıtıyorum 

7 Özgür Özgürüm 

9 Özgür Kendimi buluyorum 

10 Özgür Stres attırıyor 

13 Özgür Özgürüm 

18 Özgür Tamamen serbestim 

20 Özgür Vücudumun her kasını hissediyorum 

23 Özgür Dans etmeyi seviyorum 

26 Özgür Seviyorum 

28 Özgür Özgürüm 

36 Özgür Kendimi iyi hissediyorum 

41 Özgür Ġçimden geldiği gibi davranıyorum 

60 Özgür Mutluluk 

62 Özgür Ġçindekileri dıĢa vuruyorum 

65 Özgür Ġstediğim gibi dans edebilirim 

6 Özgür  Eğleniyorum 

5 Özgür ve mutlu Kendimi ifade edebiliyorum 

25 Özgür ve mutluluk Seviyorum 

42 Özgür, güçlü Kendimi ve duygularımı yansıtırım 

53 Özgür, mutlu Sevdiğim Ģeyi yapıyorum 

59 Özgür, sakin, zinde Duygularımı yansıtmamı sağlıyor 

57 Prenses Çok keyifli 

33 Rahat ve mutlu Stres attırıyor 

51 Rahat, ferah Ġçimdeki her Ģeyi atarım 

34 Sasa gibi hissediyorum Sevdiğim kiĢi dansçı 

45 Fiziksel olarak iyi Güzel dans ettiğimi düĢünmüyorum 

68 Tamamen doğal Dünyadan kopup, müziği hissediyorum 

22 Uçuyor Mutlu hissettiriyor 

39 Uçuyor Aklımdan hiçbir Ģey geçmez 

50 Uçuyor Özgürüm 

56 Uçuyor Huzur buluyorum 

69 Uçuyor Özgürüm 

66 Yalnız Ġnsanlar beni öyle görüyor 

40 Yılların dansçısı Kendime güveniyorum 

14 Yöneten Ġstediğim komutu verebiliyorum 

46 Acemi Tecrübesizim 

Katılımcılar dans ederken kendilerini özgür, mutlu, uçuyor, kuğu, artist gibi hissettiklerini 

belirtmiĢler nedenini ise ; içlerinin dıĢa vurumu, kendilerini ifade biçimi, vücut kaslarını 

hissetmek, zaman ve mekan algısının kaybolması, kendine güven, bedene müziğe hakimiyet, 

mutlu hissettirdiği ve keyif verici olduğunu ifade ederek açıklamıĢlardır. 
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Tablo 7. Katılımcıların dans ederken kendilerini nasıl hissettiklerine iliĢkin metaforların kategorik, 

frekans ve yüzde dağılımı 

  KK Kendimi….. hissederim  F % 

Metafor 

ÇeĢitleri 
7,9,10,13,18,20,23,26,28,36,41,60,62, 

65,6,5,25,42,53,59 

Özgür 20 29,00 

19,52,54,64,8,12,29,49,3,45 Mutlu 10 14,00 

22,39,50,56,69, Uçuyor 5 7,00 

1,15,21 Kuğu 3 4,00 

38,48 Artist 2 3,00 

37,24 Her Ģeyi yapabilecekmiĢ gibi 2 3,00 

2,67 Huzurlu 2 3,00 

11,35 KuĢ 2 3,00 

33-51 Rahat 2 3,00 

46 Acemi 1 1,00 

30 BaĢka bir dünyada 1 1,00 

43 Bulutlarda, yıldızlarda 1 1,00 

63 Çok özel 1 1,00 

44 Daha geliĢtirmesi gerektiğini 1 1,00 

47 Dansçı 1 1,00 

61 Dansı ben yaratmıĢım 1 1,00 

4 Enerjik 1 1,00 

27 Ezik 1 1,00 

31 HafiflemiĢ 1 1,00 

17 Hayatın stresinden uzakta 1 1,00 

55 Ġyi 1 1,00 

16 Kadın 1 1,00 

58 Kendime kavuĢmuĢ 1 1,00 

32 Masalda 1 1,00 

70 Mükemmel 1 1,00 

57 Prenses 1 1,00 

34 Sasa gibi hissediyorum 1 1,00 

68 Tamamen doğal 1 1,00 

66 Yalnız 1 1,00 

40 Yılların dansçısı 1 1,00 

14 Yöneten 1 1,00 

Kategorik Serbest, dıĢa vurum, içten gelenler Özgür ve kuğu 28 40,0 

Hakimiyet, deĢarj, zevk, coĢku, heyecan Mutlu ve enerjik 22 31,4 

Özel, dansçı, güzel dans  Artist ve dansçı 10 14,3 

Zaman, mekan yok, aklım boĢ KuĢ gibi uçuyor 7 10 

Tecrübesiz, kötü dans etmek Acemi 3 4,3 

Katılımcıların dans ederken kendilerini özgürlük, uçuyor, mutlu ve kuğu gibi hissettiklerini 

yüksek oranda ifade ederlerken, metaforların gruplandırılması özgür ve kuğu gibi; mutlu ve 

enerjik; artist ve dansçı; kuĢ gibi uçuyor; yada acemi hissetme kavramlarına göre kategorilere 

ayrılmıĢtır.  Toplam 31 metafor çeĢidi belirlenmiĢtir. 
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4. TARTIġMA SONUÇ 

AraĢtırma sonuçlarına göre katılımcılar sırasıyla en çok salsa, bachata, hiphop gibi dans 

türlerini tercih ettiklerini, bu dans türünü sevme sebeplerini de duygusal bulmalarına 

bağlamıĢlardır. Ayrıca katılımcılar dans sırasında duygusal hislerini ifade ederken daha çok 

kendilerine aĢk, sevgi, özgürlük; huzur, rahatlama, heyecan ve mutluluk verip pozitif duygular 

yaĢattığını belirtmiĢlerdir. Katılımcılar dans ederken kendilerini özgür, mutlu, uçuyor, kuğu 

ve artist gibi hissettiklerini ifade etmiĢlerdir. Ayrıca dansı; için dıĢa vurumu, kendini ifade 

etme biçimi, vücut kaslarını hissetmek, zaman ve mekan algısının kaybolması, kendine güven, 

bedene, müziğe hakimiyet, mutlu hissettiren, keyif verici olduğunu düĢünmektedirler. 

Katılımcılar dansı; özgürlük, su, hayat, mutluluk Ģeklinde ifadelere benzetmiĢler ve ruhsal 

olarak etkilendiklerini, nedenini ise keyif verici olması, tutkuyla yaĢanması, yaĢam tarzı, 

ihtiyaç, emek verince güzelleĢen paylaĢtıkça anlam kazanan bireyin kendini ifade Ģekli 

olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Literatür incelendiğinde Ayyıldız (2016), üniversite öğrencilerinin dans metaforuna iliĢkin 

hislerinin en çok duygusal boyutta olduğunu belirtmiĢlerdir. Duygusal boyuta ait metaforları 

ise, dansın bireylere özgürlük duygusu kattığı, haz verdiği, özgüven sağladığı, mental olarak 

olumlu etkiler yarattığı, mutlu ettiği, stresten arındıran bir etkinlik olduğu Ģeklinde 

belirtmiĢlerdir. Müzik dersi metaforik algılarının incelendiği çalıĢmada dersin eğlendiren ve 

mutlu eden  (%36.46), arındıran dinlendiren ve huzur veren (%12.27), karmaĢık (%8.66) 

zengin öğrenme durumlarını içeren (%5.06), öğretici ve yönlendirici (%7.22), bitmesi 

istenmeyen (%6.14), bakıĢ açısını zenginleĢtiren (%5.06), temel bir ihtiyaç (%5.06), baĢarının 

yeteneğe dayalı  (%2.89), yansıtıcı (%1.44), müzikle buluĢma noktası  (%1.08), öğrencinin 

aktif olduğu (%0.72), olumsuz öğrenme ortamı algısının oluĢtuğu (%7.94)  bir ders  olarak 

belirtmiĢlerdir (Aydıner-Uygun, 2016).  Müzik dersine iliĢkin bir baĢka metafor analizi 

çalıĢmasında bu dersin eğlenceli, ihtiyaç duyulan, dinlendirici ve geliĢtirici olduğu 

belirtilmiĢtir (UmuzdaĢ & UmuzdaĢ, 2013). Özel eğitim öğretmen adaylarının müzik 

kavramına iliĢkin metaforik algılarının motivasyon ve mutluluk kaynağı olduğu, enerji veren, 

rahatlatıcı ve sakinleĢtirici etkisi olduğunu ifade etmiĢlerdir (Eren, 2018). Babacan (2014), 

güzel sanatlar lisesi müzik öğrencilerinin müzik kavramına iliĢkin olarak ürettikleri metaforlar 

9 kavramsal kategori altında toplanmıĢtır. Bunlar; müzik sevgi ve mutluluk verir, müzik 

heyecanlı, eğlenceli ve zevklidir, müzik bağımlılık yaratır, müzik ilgi ve çaba gerektirir, 

müzik birbirinden farklı duyguları ifade eder, çeĢitlilik içerir, müzik ihtiyaç duyulan bir 

gereksinimdir, müzik geliĢtirici ve yol göstericidir, müzik rahatlatıp dinlendirir ve müzik 

bütünleĢtirici birleĢtiricidir. Müzik kavramı en fazla %9,1 ile hayat ve su metaforlarıyla 

tanımlanmıĢtır. Ġkinci sırada yaygın olarak kullanılan metaforlar %6,1 ile aĢk ve dosttur. Daha 

sonra da müzik, %5,1 ile çikolata ve gıda metaforlarıyla tanımlanmıĢtır. Dans kavramını 

üzerine yapılan metaforik algı analiz çalıĢmalarının sınırlı olması sebebi ile literatür 

incelenmesinde müzik ve müzik dersi metaforik algıları ile ilgili çalıĢmalara yer verilmiĢtir. 

Ayrıca araĢtırmaya konu olan dans türleri müzik eĢliğinde yapıldığı için müziğe iliĢkin 

metaforik algılarında dans kavramı üzerinde etkisi olduğu düĢünülmektedir.  
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Sonuç olarak, katılımcılar dans ederken kendilerini mutlu, huzurlu, enerjik hissetmekte, aĢk, 

sevgi, özgürlük, huzur, rahatlama, heyecan gibi pozitif duygular hissetmekte, müzik eĢliğinde 

kendilerini ifade ettikleri için keyif verici bir aktivite olarak görmektedirler.   

Benzer alanlarda yapılacak olan çalıĢmalarda hareketlerin ritmik ve akıcı Ģekilde 

sergilenmesinde etkisi olan müzik ve dans metaforları araĢtırılabilir. Bu Ģekilde müzik ve dans 

kavramına iliĢkin katılımcıların düĢünceleri ayrı ayrı değerlendirilebilir.  
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YEREL VE EVRENSEL TEMALAR ÇERÇEVESĠNDE ASGHAR 

FARHADĠ SĠNEMASI‟NIN ĠRAN VE DÜNYA SĠNEMASI ĠÇĠNDEKĠ 

YERĠ 

ON THE FRAME OF DOMESTICAL AND UNIVERSAL THEMES, THE 

IMPORTANCE OF FARHADI‟S MOVIES IN THE IRANIAN AND 

WORLD CINEMA 

F. NeĢe Kaplan


, Ezgi BüĢra Çınar


 

ÖZET 

Sinemada anlam yaratmada  görsel imgelerin gücü önemlidir ve esasen anlam kültürel kodlara bağlı 

olarak oluşturulur. Bu çalışmanın amacı; kendine özgü dili ve üslubuyla İran ve 

Dünya  Sinemasında  önemli bir  yeri olan Farhadi' nin filmlerinde yerel ve evrensel kodları nasıl 

kullandığı ve bu yolla sinemasında  nasıl bir anlam yaratmaya çalıştığı konusunu incelemek olacaktır. 

Araştırma; kültür, kimlik, evrensellik, yerellik tartışmaları temelinde sosyolojik bir  yöntemle ve 

Farhadi' nin filmleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kapsamını,  "kültür-yerellik-

evrensellik" kavramları bağlamında İran Sineması; sınırlılığını ise  Farhadi' nin filmleri 

oluşturmaktadır.  

Kültürel temsiller insanın doğuşundan bu yana süregelen, bireyin ve toplumun gerçeklikle kurduğu 

ilişkiyi, dolayısıyla aidiyetini açıklayan yaratımlardır. Yerelden evrensel sürece dek uzanan kültürel 

kodlar, bireyleri ve toplulukları şekillendirmiş, bireysel ve toplumsal olanı tanımlamıştır. Kültür 

esasen, bir insan yapıntısı olarak, bireyi ve toplumsal ilişkileri tanımlayan bir düzen kurma 

girişimidir. Ancak bu düzen kurma girişimi süreğen olmakla birlikte, değişen bir yapı arz eder. Bu 

çerçevede yerele ve evrensele ilişkin kodlar da değişen olgulardır. İnsanın temel ihtiyacı, esas olarak 

iki aidiyet arasındaki ilişkinin düzenlenmesine yönelik kültürel ortamı yaratma arzusudur. Öyleyse bu 

iki aidiyet olan  “kendisi olma” ve “bir yere ait olma” ihtiyacı içinde varoluşunu anlamlandırmaya 

çalışan insan; kendisine ait, yerele ait ve evrensele ait türevsel kodlar bağlamında “kültürel bir dille” 

konuşmakta ve de anlam yaratmaktadır. Zira bu çalışmanın evreni ve örneklemi olan İran Sineması ve 

Farhadi filmlerinin incelenmesiyle, Farhadi‟nin yerel ve evrensel kültürel kodları kullanarak kendine 

ait özgün bir sinema diliyle nasıl bir kültürel ortamı arzu ettiği ve izleyicisiyle nasıl konuştuğu analiz 

edilmeye çalışılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: Kültür, Yerellik, Evrensellik, İran Sineması, Asghar Farhadi 
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ABSTRACT 

The power of visual images is important in creating meaning in cinema, and essentially, meaning is 

composed by depending on cultural codes. The aim of this study is to examine how Farhadi, who has 

an important place in Iran and world cinema with his own language and style, uses local and 

universal codes in his films and how he tries to make sense in his cinema. The research was carried 

out on the basis of culture, identity, universality and locality discussions in a sociological way and 

within the framework of Farhadi's films. The scope of the research is Iranian cinema within the 

context of the concepts of "culture - locality – universality", and Farhadi's films form the boundaries 

of the research. 

Cultural representations are the creations that have been perpetuated since the birth of human, 

explaining the individual and society's relation with reality, and hence its belonging. Cultural codes 

that extend from local to till the universal process have shaped the individual and society, and 

describe what is individual and society. Culture, as a human artifact,  is essentially an attempt to 

establish an order that defines the individual and social relations. However, an attempt to establish 

order has a changing structure in addition to its continuity. In this context, the codes related to the 

local and the universal are also changing phenomena. The basic needs of human are mainly the desire 

to create a cultural environment for the organization of the relationship between the two belonging. So 

this two needs of belonging are " to be oneself" and "to be belong somewhere" that human who trying 

to make sense of its existence; in the context of derivative codes belongs to himself, local and universal 

that speaks "with a cultural language" and create a meaning.Because of the study of Iranian Cinema 

and Farhadi films, which is the universe and the sample of this study, Farhadi's desire to analyze how 

he wants a cultural environment with his own original cinema language by using local and universal 

cultural codes and how he spoke with his audience has been tried to be analyzed. 

KEYWORDS: Culture, Locality, Universality, Iranian‟s Cinema, Asghar Farhadi. 

 

GĠRĠġ: TEORĠK ÇERÇEVEDE KÜLTÜR, YERELLĠK VE EVRENSELLĠK 

TARTIġMALARI VE ĠRAN TOPLUMU VE SANATI 

“Kültür” kelimesinin kökenine bakıldığında 12. yüzyıl Latincesinden gelen bu sözcüğün 

ancak 16. yüzyılda çağdaĢ anlamına sahip olduğu görülmektedir. Yani Ģunu söyleyebiliriz ki 

16. yüzyıldan önce ne Avrupa‟da ne de Anadolu topraklarında hatta büyük bir olasılıkla da 

dünyanın hiçbir yerinde bu kavramdan söz etmek mümkün değildir (Adanır, 2010: 423). 

Terimin Ġngilizcedeki ilk kullanımlarına baktığımızda hayvanların ve ekinlerin 

“yetiĢtirilmesi” ile ilgili olmuĢtur ve dinsel tapınma ile de bağlantılı anlam devamlılığı 

sağlanmıĢtır. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan süreçte “kültür” terimi geniĢ bir Ģekilde 

insanın aklının “yetiĢtirilmesi” Ģeklinde vücut bulmuĢtur (Smith, 2007: 13). 

Aslında kültürün bu kısa tarihine baktığımızda oluĢan algı insanlar için esas kesinliğin doğada 

varılamayacağı üzerinedir. Çünkü doğayı kendi içindeki nedenleri doğrultusunda bilemiyoruz 

sadece bir “fenomenler dünyası” olarak tanımlayabiliyoruz. Ancak kültüre ve tarihe 

baktığımızda nedenlerini rahatlıkla söyleme durumunu gösterebiliriz. Çünkü tarihi ve kültürü 

yapan “bizleriz” (Özlem, 2012: 204). 
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Gelenek kavramını irdelediğimizde bizlere yerellik olgusunu düĢündürürken karĢısındaki 

evrensellik olgusunu da hatırlatır. Evrensellik kendini oluĢturma çabasında genel anlamdaki 

insanlarda ortak bir ses arayıĢının içinde varlık gösterme durumudur. Yerellik ve evrensellik 

kavramı “ayrılar ve aynılar” olarak insanı ve özelinde kültürünü anlama yolunda irdelenmeyi 

en çok hak eden kavram alanlarındandır.  

Yerellik evrensellik bağlamında bakıldığında bu ikili iliĢkiyi analiz edenlerden ve de yorum 

kazandıranlardan biri de Robertson olmuĢtur, ona göre; “Evrenselciliğin tikelleştirilmesi 

evrensel var oluşu küresel-insani somutluk kazandırma düşüncesini içerirken; tikelciliğin 

evrenselleştirilmesi tikelliğe biricikliğe ve dolayısıyla da farklılığa ve ötekiliğe hiçbir sınır 

konulmadığı düşüncesinin geniş bir yayılımını içermektedir (Robertson, 1998: 105). Ayrıca 

günümüzün “tüketici küresel kapitalizmi”nin giderek dünya çapında bir arz-talep Ģeklini 

aldığını ve bunun Ģeklinin de evrenselci arz ile yerel/tikelci talep arasındaki bağlantı 

boyutunda suret bularak tema oluĢturmuĢ olan tikel-evrensel kalıp içinde var olduğunu da 

savunmuĢtur (Robertson, 1998: 103). 

Günümüze bakıldığında artık dünya tarihi, dünya sisteminin geliĢimi ve yayılmasından çok 

küresel olarak bütünleĢme üstüne giden güçlerin hakimiyeti ile bir yandan da yerel özerkliğin 

yeniden güç bulması üzerine verilen mücadelenin gergin birleĢimidir. Esas sorun ise bu 

sahada artık grupların ve bireylerin kimliğini, kültürünü kimin ve/veya neyin nasıl ve ne 

Ģekilde kontrol edeceği ve tanımlayacağı olmuĢtur (Batu, 2009: 43). Bu süreç içerisinde de 

irdelenecek noktaların en baĢında kimliğin özündeki “benlik” kavramı gelmektedir. Ben 

üzerinden ilerlenen her düĢünce bize kimliğin ve kültürün kontrol noktalarını gösterme adına 

zemin hazırlama olacaktır.  

YaĢadığımız dünya, bir “bunalım çağı” evresi olarak nitelendiriliyor. Bakıldığında insanlığın 

bu tedirgin edici çağda bulunduğu bir gerçektir. Ancak bunun gerçekliği ise bulunulan sosyal 

düzenin yarattığı durumdur. YaĢanılan evrende acının, kaybın, adaletsizliğin, eĢitsizliğin 

olmadığı bir dünya tasvir edilebilir mi? Esasında insanlığa mutluluğu ve huzuru yaĢatıyor 

olan beĢeri sistemde, sömürü ve mutsuzluktan baĢka ne yapılabilmiĢtir (Mutaharri, 1981: 7)? 

Bu bağlam doğrultusunda bu dünya üzerinden özeline indiğimiz Ġran‟a ve Ġran toplumuna 

baktığımızda karĢımıza çıkan durum istisnasız son iki asırlık süreç içinde oluĢturulan 

“gelenek-modernlik” algısıdır. Genellikle bu çerçeve içinde değerlendirilmiĢ olan ülke için 

ister yurtiçindeki isterse yurtdıĢındaki entelektüeller olsun bu ikili karĢıtlık olgusunu sürekli 

bir Ģekilde “ulusal kaderin” belirleyici konumlarına dayandırarak mesele olarak görmüĢlerdir 

( Dabashi, 2007: 264). Bu süreç içinde oluĢan Ģey ise Ġran‟da yaĢayan entelektüel kesimin 

yaĢadığı dünyada apayrı iki hayat yaĢama ayrıcalıklarının oluĢmasıdır; “tarihsel ve 

(post)modern” Ģeklinde (Boroujerdi, 1996: 236).  

Ġran kültürü çok çeĢitli bir yapıda özelliklere sahip olan bir kültürdür. Tarihi geliĢmelerin yanı 

sıra dil ve din kökenli özellikleri de bu yönden kültürünü nitelikli kılmaktadır. Bunun yanı 

sıra gelenek-görenek yapısı, halk edebiyatının kattıkları ve birçok matem, tören gibi unsurları 
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da içinde barındırması kültürün çok farklı boyutlardaki çeĢitliliğini ve geniĢliğini de 

göstermektedir (Büyükelçiliği, 2001: 39). 

Ġran nüfusuna baktığımızda büyük bir çoğunluğunun ġiilerden oluĢtuğunu görmekteyiz. Bu 

kesimin en baĢında ise Farslar ve Azeriler bulunmaktadır. ġiiliğin getirdiği belli ayrıcalıklar 

da bulunmakta, mesela bireyin devlet kademelerinden birinde bulunabilmesi için ġii olma 

zorunluluğu vardır. Ġran Anayasası‟nın 12. maddesinde de bulunan Ģey Ġran‟ın bir ġii (Caferi) 

devleti olmasıdır. Fakat Ġran‟da belli bir Sünni kesim de yaĢamaktadır (Uludağ, 2002: 19). 

Ġran için net bir Ģekilde Ġslam Cumhuriyeti olduğunu söyleyebiliriz. Ülkenin sistemi Ġslam‟ın 

kurallarına göre ilerlemektedir. Yasaklar ve özgürlükler ona göre iĢlemektedir. Ancak ne 

kadar çok Ġslam‟a yönelik hakimiyet etkin olsa da ülkede gayrimüslimlerde bulunmaktadır. 

ZerdüĢtiler, Hıristiyanlar, Yahudiler, Asuriler ve Keldaniler de yer almaktadır. Bakıldığında 

yasalar önünde sosyal, siyasi ve iktisadi bakımdan Müslümanlarla aynı haklara sahiplerdir. 

Ayrıca her grubun temsilen mecliste temsilcileri de bulunmaktadır (Uludağ, 2002: 18). Bu 

yönden de belli yapıdaki etnik kimliklerin yaĢamını da görmek Ġran toplumunda mümkündür. 

Kendi kültür ve kimliklerinin Ġran üzerinde hakim yapıda olmasa dahi etkin bir Ģekilde 

yaĢatıldığı görülmektedir. 

Ġnsan nasıl ki bilim alanında yürüttüğü çalıĢmalar ile doğaya yaklaĢma ve algılama durumunu 

yaĢıyorsa, sanat alanında gerçekleĢtirdiği uğraĢlar ile de kendi benliğinde eriĢkinliğe 

yaklaĢmasına katkı sağlar. Bakıldığında gerçekleĢecek sanat bireyin kendisinde bir geliĢme 

sağlamalıdır. Bu geliĢme ilim gibi kiĢinin ruhen bir doyumu için var olmalıdır ( Uludağ, 2002: 

133). Bu bağlam doğrultusunda Ġran toplumunun sanatsal geliĢimine yöneldiğimizde çok 

büyük bir uygarlıklar tarihini içinde barındıran Ġran, sanatsal yönden de Doğu‟nun yegane 

yerlerinden biridir. OluĢturduğu sanat anlayıĢı ile bulunduğu yerden çıkarak dünyaya mal 

olmuĢ birçok sanat ve sanatçı bu ülkeden çıkarak tanınırlık kazanmıĢtır. Ġran toplumunun 

yakın sanat tarihi anlayıĢına yöneldiğimizde en etkin Ģekilde karĢımıza tekrardan devrim 

öncesi ve sonrası dönemler çıkmaktadır. Birçok alanda baskıya maruz kalan Ġran toplumu 

sanat alanında da bu baskıları ve kısıtlamaları yaĢamaktadır.   

Ġran‟da sanatın yerini devrim süreçleri içinde görmüĢ olsak da Ġran kültürünün ve toplumsal 

yapısının özleri bu dönemler öncesinden çok daha eskilere dayanmaktadır. Bu köklerden 

uzanan gelenekler olmadan bu süreçlerdeki sanat anlayıĢından bahsetmemiz güçtür. Kültürel 

ve coğrafi gelenekler olsun, toplum içindeki dinsel ve dilsel azınlıkların rolleri olsun, 

hükümdarlara göre yaĢanılan değiĢimler doğrultusunda olsun birçok etken devrim süreçleri 

öncesindeki yapıdan süregelmektedir (Wiesehöfer, 2002: 13). Hatta Ġran‟ın feodalizm yapısı 

nasıl ki nüfusun ve coğrafyanın izlerini taĢıyorsa (Vali, 2007: 325), sanat için de aynı Ģey 

geçerlidir. Bulunulan her sistem içinde sanattaki yapı da kendi değiĢimini ve dönüĢümünü 

yaratmaktadır.  
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TARĠHSEL BĠR PERSPEKTĠFLE ĠRAN SĠNEMASI‟NA KISA BĠR BAKIġ 

Ġran Sineması‟nı tarihi bir genel bakıĢ ile irdelediğimizde oluĢturacağımız kurgu ülkenin 

tarihsel süreçleri ile paralel Ģekilde olacaktır. Ülkenin/ toplumun yaĢadığı bu süreçler içinde 

Ģekillenen sineması üzerine de bize ipuçları veren ve yol gösteren bir boyuttadır. Ülkede 

sinemanın doğuĢu ġah dönemi zamanına denk gelmiĢtir. Devrime kadar olan süre zarfında 

oluĢturulan sinema sanatı da yine ġah dönemi sürecinin bir uzantısı olmuĢ durumdadır. Bu 

dönemi Ģekillenen bir Ġran Sineması‟nın ilk adımları olarak tanımlayabiliriz. Esas çıkıĢını 

devrim sonrası gösteren Ġran Sineması, bir dil olma yolunda ilerlerken birçok zorlukla 

karĢılaĢmıĢ ve de mücadelesini vermek üzere daimi olarak baĢarılı yönetmenleri üzerinden 

filmler çekmeye devam etmiĢtir. Olumsuzluklar silsilesi olarak gözüken sansür ve otosansür 

durumları ise aslında Ġran Sineması‟nı bir dil haline getiren unsurların baĢında gelmiĢtir. 

“Zorluklar içinde bir dil yaratmak”, Ġran Sineması Ģu an ki mevcudiyetinde sadece kendi 

sınırları içinde değil dünya çapında ses getiren bir sinema olarak varlık bulmaktadır. 

Günümüze baktığımızda ise küreselleĢen dünyada küreselleĢmiĢ ancak yerel motiflerini de 

daima kendinde barındırmıĢ bir sinema olarak Ġran Sineması hala ses getirmeye ve de 

baĢarılarından söz ettirmeye devam etmektedir.  

Ġran Sineması‟nın yerellik ve evrensellik bağlamındaki temsillerine odaklandığımızda 

öncelikle sinemanın kültürel kodlar içinde bulunan felsefik yönünden ilerlemek gerekir. En 

önemli nokta ise felsefe ve sanat bağlantılı önceliğin “insan” üzerine olmasıdır. Hem sanatta 

hem de felsefedeki ortak bağ olan insan, öncelik haline geldiği her koĢulda bu iki alanı da 

birbirine bağlar ve güçlendirir. Çünkü insanı anlamak demek, ele almak demek bir Ģekilde 

insanın yaĢadığı evreni de ele almak olur. Bu Ģekilde de üzerine oluĢturulan her felsefik ve 

sanatsal alan bizi bir Ģekilde insan odaklı alanda uzlaĢtırır (SavaĢ, 2003: 6). Bu iki alanın 

birbirine yakınlığının getirdiği süreç bir bakıma sanatın içindeki sinemaya da tesir etmektedir. 

Her film, her yönetmen sinemada bir felsefe yaratır kendine. Bu Ģekilde ilerleyen sanat 

yapıtları da bizi kültürel kodlar içindeki analizlere ulaĢtırır. Yerellik ve evrensellik 

kavramlarının kültürel kodlarından analiz edilerek çıkılan yolda felsefik düĢünceler bizlere 

zemin hazırlar.  

Ġran Sineması‟nın kültürel kimlik kodları vasıtası ile insana bakıĢına yöneldiğimizde ise 

temsiller bazında kadın-erkek-çocuk rolleri üzerinden anlatımını irdelemekte yarar vardır. 

Yerel ve evrensel kimlik kodları ile Ģekillenen insan, sinema üzerinde de bir anlatım rolünü 

üstlenmiĢtir. Özelindeki Ġran Sineması‟ndaki kadın-erkek-çocuk temsilleri bize esasında Ġran 

kültürü içinde oluĢan temsillerin, evrensel dünya içindeki yerleri üzerinden de anlatım 

sağlayacaktır. Ġnsana bakıĢ odaklı incelenen rollerde özellikle Ġran Sineması gibi sıkı bir 

denetim mekanizmasının hakim olduğu ülke sineması üzerinde bu temsillerin oluĢumu ve 

Ģekillenmesi ve de üstlenilen rol-model durumu üstünde durulması gereken bir faktördür. 

Bu bağlamlar doğrultusunda genel anlamda irdelediğimizde Ġran Sineması‟nda oluĢan ortak 

tema ve motiflerde en belirgin özellik minimalist anlatımlar içinde kendini gösteren bir 

sinema olmasıdır. Yönetmenlerin kullandığı Ģairane anlatım ise hakim olan Ģiir sanatının 
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filmlerde de etkisini gösterir niteliktedir. Fotoğraflarla Ģiir yazan yönetmenlerin kapalı 

anlatımı kullanmaları da yine ülke sinemasını en belirgin kılan ortak özelliklerindendir. 

Simgesel anlatımın dili olarak da adlandırılan Ġran Sineması, bastırılmıĢ ve sindirilmiĢlik 

temalarının da kapalı evrenler içinde anlatımını oluĢturmaktadır. Ayrıca kullanılanların 

ortaklığından öte kullanılmayan Ģiddet ve cinsellik alanları da yine ülke sinemasının ortak 

tema ve motifleri içinde yer almaktadır.  

Ġran Sineması‟nın önde gelen auteur yönetmenleri ve bazı filmleri Ģu Ģekildedir; Abbas 

Kiarostami ve Arkadaşımın Evi Nerede? (1987), Yakın Plan (1990), Kirazın Tadı (1997), Ten 

(2002), Şirin (2008) filmleri, Mohsen Makhmalbaf ve Gabbeh (1996), Kara Tahta (2000), 

Kandahar (2001) filmleri, Dariush Mehrjui ve İnek (1969), Sara (1992), Leyla (1996) 

filmleri, Samira Makhmalbaf ve Elma (1998), Öğleden Sonra Beşte (2003), İki Bacaklı At 

(2008) filmleri, Macid Macidi ve Cennetin Çocukları (1997), Cennetin Rengi (1999), Baran 

(2001), Serçelerin Şarkısı (2008), Bahman Ghobadi ve Sarhoş Atlar Zamanı (2000), 

Kamplumbağalar da Uçar (2004), Kimsenin İran Kedilerinden Haberi Yok (2009) filmleri, 

Jafar Panahi ve Beyaz Balon (1995), Ayna (1997), Taksi (2005) filmleri, Tehmineh Milani ve 

Beşinci Reaksiyon (2003),  Superstar (2009) filmleri, Asghar Farhadi ve , Elly Hakkında 

(2009), Bir Ayrılık (2011) filmleri örnek verilecek önemli yapımlar ve yönetmenler arasında 

yerini almaktadır. 

FARHADĠ SĠNEMASININ DĠLĠ, YÖNETMENĠN KULLANDIĞI ORTAK TEMA VE 

MOTĠFLER 

Auteur yönetmen kavramı içinde en çok görülmesi gereken yönetmenlerin baĢında gelen 

Asghar Farhadi, gerçekleĢtirdiği filmlerde sanatsal baĢarılarından öte akademik dünya içinde 

de etkin bir Ģekilde inceleme konusu alanına girmiĢtir. OluĢturduğu entelektüel sinemasındaki 

yerel ve evrensel motifler sinemasındaki anlatım modelinde ulusal ve de uluslararası alanda 

birçok izleyicide aitlik duygusunu da yaratmıĢ ve de evrensel bir dil yaratımında etkin bir 

sinema dili oluĢturmuĢtur. Kendi seyirci kitlesini oluĢturmayı baĢarmıĢ olan Farhadi, dünya 

çapında yaratıcı yönetmenler arasında yerini almıĢtır. Yalnızca kendi ülkesinde değil, dünya 

sineması içinde önemli bir konuma sahip olmuĢ olan yönetmen, etkinliğini de filmlerinde 

oluĢturduğu yerel ve de evrensel motifler üzerinden sağladığı anlatım dilinde bulmuĢtur. 

Filmlerinde oluĢturduğu anlatım modellerindeki en temel kapsamlarını da metinlerinin 

senaryo aĢamasındaki düĢüncesinde oluĢturur. “Bir film bize ne yapar?” sorusunu irdeleyen 

Farhadi, bunu açıklarken genel anlamda filmler izleyenleri ya sevindirir ya üzer ya da her 

ikisini de gerçekleĢtireceğini söyler. Ancak bunun izleyiciye uyguladığı his sonrasında 

unutulur. Eğer ki yapılan film bu duygulardan öte düĢündürmeye sürüklerse gerçekleĢtirilen 

film bizde köklü bir tesir yaratır. Bundan kaynaklı olarak da Farhadi için önemli olan 

gerçekleĢtirilen filmin bitiminde izleyicide düĢünme için bir soru iĢareti yaratarak 

sonlanmasıdır (Aydın, 2018). 
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Filmleri üzerinden incelemeye aldığımız Farhadi‟nin sinemasındaki ortak temalara 

değindiğimizde özellikle dikkatimizi çeken nokta karakterler üzerinde belirgin bir yargılama 

masasından bakmıyor oluĢudur. Her karakterine karĢı her koĢulda mesafeli duruĢuna özen 

gösteren yönetmen, esasında yargılamanın bu kadar kolay olmaması gerektiğini de filmleri 

üzerinden izleyicilere göstermeyi baĢarmıĢtır. Filmlerinde sıradan ikili iliĢkilerin veya 

hayatların nasıl bir anda inanılmaz hikayelere dönüĢtüğünü gösteren Farhadi, sıradan hayatı 

sinema perdesinde ilginç bir öyküye dönüĢtürmeyi her seferinde baĢarmaktadır. Anlatım dilini 

gerçeklik çerçevesinde oluĢturan yönetmen, konularında genellikle aile iliĢkileri içinde 

yaĢanan olaylar silsilesi içinde gösterir. Ve hikayelerinde hiçbir zaman iyi ve kötü yoktur. 

Bunları keskin bir Ģekilde ayırmaz.  

Farhadi‟nin filmlerindeki en büyük baĢarısı ise, gerçeklik içindeki bu hikayelerinde 

oluĢturduğu sorunların cevabının kağıt üstündeyken çok belirgin olarak görünmesi, ancak 

sonrasında o kadar da belirgin olmadığını göstermesinde yatar. Bunu yaparken de çok yönlü 

perspektifler sunar. Aslında mutlak olan bir doğrunun hiçbir zaman elde edilemeyeceğinin 

hakikatini gösterir. Ve bunu gerçekleĢtirerek de filmlerinin esas baĢarısını da göstermiĢ 

olur.Bunu gerçekleĢtirirken Farhadi, sinemasında kurduğu mizansenlerle insanı ön plana 

alıyor bir yanda da film içinde bir yargıya ulaĢmaya çalıĢan izleyicilere bir dedektiflik görevi 

de vermiĢ oluyor. Ġzleyicilere verdiği dedektiflik görevi içinde izleyici de film içinde doğru 

yargıyı gerçekleĢtirmek için bir çaba sarf ediyor. Farhadi buna yönelik izleyiciye tuzaklar 

kurarak izleyicinin fikriyle sürekli oynayan bir yönetmen olarak mükemmel sürprizler içinde 

anlatımını sağlıyor. Filmlerindeki matematiğini sistematik bir Ģekilde ilerletmeyi baĢaran 

Farhadi, akıcılığını da karakterlerin anlatımındaki diyaloglarında sağlıyor. OluĢturduğu bu 

tempoda izleyicisi olan her birey için filmleri, bir diken üstündelik yaratıyor (Aykar, 2017: 

78). Ta ki film sona erene kadar.  

Farhadi sinemasının baĢka bir belirgin özelliği ise filmlerindeki keskin duruĢtan büyük bir 

Ģekilde kaçınma çabasıdır. Bahsettiği üzere de onun için tehlikeli olan yargılama ve kesin 

çizgiler filmlerinde özellikle bulunmayan Ģeylerdir. Onun filmlerindeki karakterler 

yaĢamlarında belirsizlik ve karar verememe içinde dalgalanan genel olarak ikilem ve Ģüphe 

duyan karakter anlatımlarının kendini gösterdiği filmler olarak varlık bulmuĢtur (Günbal, 

2018). Bu karakter ve hikaye oluĢumlarını gerçekleĢtirirken de izleyici bazında da kesin bir 

yargılamadan kaçınan Farhadi, bir filmi yaparken izleyicinin yönetmenle aynı iĢaretler 

üzerinden ortak anlatım oluĢturmasını beklememek gerektiğini de ifade eder. Sonuçta her 

izleyici bir Ģekilde farklı yorumlara ulaĢabilmektedir (Aydın, 2018). Neticede bir film ne 

kadar çok bir yönetmenin gözünden çıkıyor olsa da onu izleyen insanlara ulaĢtıktan sonra 

yönetmenin gözü de bir Ģekilde farklı bakıĢ açıları içinde farklı anlatımlara da kapı 

aralamaktadır.  

Asghar Farhadi‟nin yönetmenliğini yaptığı filmler ise baĢlangıcından günümüze Ģu Ģekildedir; 

Dancing in the Dust (2003), The Beautiful City (2004), Fireworks Wednesday (2006), About 
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Elly (2009), A Separation (2011), The Past (2013), The Salesman (2016), Everybody Knows 

(2018).  

SONUÇ 

AraĢtırmamız bizi; yönetmenin filmlerindeki "kültür, kimlik, aidiyet" olgularını incelemeye 

götürmüĢtür. Farhadi sinemasında aidiyet meselesi; minimalist bir yöntemle, aile içi iliĢkiler 

ve yakın insan iliĢkileri çerçevesinde ele alınmaktadır. Ġnsanlar arası iliĢkilerdeki gerilimin 

kültürel tarihsel kaynaklarını imleyen anlatılar ortaya koymaktadır. Bu nedenle Farhadi 

filmlerinde hem "bir  Ġranlı olarak kadın ve erkeği" hem de sadece bir  "insan olarak kadın ve 

erkeği" görmek mümkündür. Bunun Farhadi'nin sinemasını evrensel yapan mihenk taĢı 

olduğunu söylemek  mümkündür. 

Yönetmenin kendi sinemasını  oluĢturduğu Ġran Sineması, ulusal bir dil oluĢturan baĢarılı bir 

ülke sinemasıdır. 

Bu bağlamda bu ülke içinde Ģekillenen ve bir kimlik yaratan Farhadi, ülke içindeki yerel ve 

evrensel temaları ne kadar çok sinemasında göstermiĢ, ortak tema ve motifler içinden Ġran 

Sineması‟nın genel dili üzerinden görülmüĢ olsa da, Farhadi bunu bir tık daha üste çıkartarak 

esasında ele aldığı konuları ve karakterleri daha bireysel temsiller içinde göstermeyi 

baĢarmıĢtır. Anlatımlarındaki daha insan odaklı hikayeler ne kadar çok bir sınıf, bir sistem 

içinde görünüyor olsa da daha özel karakterler üzerinden anlatım oluĢturmuĢtur. OluĢturduğu 

evrensel dil, yönetmeni dünya sineması içinde evrensel bir yönetmen olarak bahsedilmesini 

sağlamıĢtır. Bu bağlamlar doğrultusunda sinemasındaki yerel ve evrensel dil Farhadi‟yi her 

zaman kendi kültürünün yanı sıra dünya kültürü içinde de anlatım sağlayan biri olarak 

sinemadaki evrensel dili de yakalamıĢ önemli auteur yönetmenlerin içinde göstermeyi 

baĢarmıĢtır.  
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DEĞĠġĠM ODAKLI LĠDERLĠK, ÖRGÜTSEL DUYGUSAL HAFIZA VE 

ÖRGÜTSEL YENĠLĠKÇĠLĠK ĠLĠġKĠSĠ 

Arzu ÇAKAR
1
 

Özet 

Liderlik, örgütsel duygusal hafıza ve örgütsel yenilikçilik kavramlarının akademik araştırmacılar 

arasındaki popülaritesinin gittikçe zorlaşan rekabet koşulları ve hızlanarak değişmekte olan şartlara 

sürekli adaptasyon kabiliyeti ihtiyacına paralel olarak artmakta olduğu görülmektedir. Literatürde, 

liderliğin, örgütsel duygusal hafızanın ve örgütsel yenilikçiliğin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen 

araştırmalar mevcuttur. Ancak, değişim odaklı liderliğin örgütsel duygusal hafıza ve örgütsel 

yenilikçiliğe etkisini inceleyen bir çalışma mevcut değildir. Bu araştırmada, değişim odaklı liderliğin 

örgütsel duygusal hafıza ve örgütsel yenilikçiliğe negatif (ters) etkisi ile birlikte örgütsel duygusal 

hafızanın örgütsel yenilikçiliğe etkisindeki ara değişken rolü (negatif-ters etki) ampirik olarak test 

edilmiştir. Araştırma, üretim sektöründe bulunan firmaların beyaz yakalı personelinden oluşan 280 

kişilik bir örneklem üzerinde anket yöntemi kullanılarak 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın sonucunda: 1) değişim odaklı liderliğin örgütsel seviyede duygusal hafıza yayılımına 

negatif etkisi olduğu, 2) değişim odaklı liderliğin örgütsel yenilikçiliğe negatif etkisi olduğu, 3) 

örgütsel duygusal hafızanın örgütsel yenilikçiliğe pozitif etkisi olduğu ve 4) örgütsel duygusal 

hafızanın örgütsel yenilikçiliğe pozitif etkisinde değişim odaklı liderliğin negatif yönlü ara değişken 

etkisinin olduğu ortaya konmuştur. Üretim sektöründeki beyaz yakalıların örgüt içerisindeki 

yönetimsel sorunlardan dolayı hem değişime, hem de yenilikçiliğe karşı pasif bir tutum sergilemeleri, 

çalışanların da negatif tutum ve davranış sergilemesine neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Değişim Odaklı Liderlik, Örgütsel Duygusal Hafıza, Örgütsel Hafıza, Örgütsel 

Yenilikçilik 

1. GĠRĠġ 

1.1. DeğiĢim Odaklı Liderlik 

DeğiĢim odaklı liderlik, temel olarak stratejik kararların geliĢtirilmesi, çevredeki değiĢime 

uyum sağlanması, esnekliğin ve yeniliğin arttırılması, ürün hizmet ya da süreçlerde büyük 

değiĢimler ve yenilikler yapılması, değiĢime bağlılığın sağlanması ile ilgili davranıĢ 

Ģekillerinin geliĢtirilmesine yönelik olup (1) örgüt kültürüne müdahale edilmesi, (2) vizyon 

oluĢturulması, (3) değiĢimin uygulanması, (4) yenilik ve öğrenmenin arttırılması 

davranıĢlarını kapsar (Yukl, 2002: 53). 

“Örgüt kültürüne müdahale”, liderlerin çalıĢanlarla iletiĢime geçip onlara önem verdiklerini 

göstermesi, davranıĢlarıyla rol modeli oluĢturması, baĢarıları ödüllendirmeleri, iĢe alma ve 

iĢten çıkarmada objektif kriterleri kullandıkları mesajını çalıĢanlara iletmeleri yoluyla 

gerçekleĢir (Schein, 1992: 82). Ayrıca örgüt yapısını, sistemini ve prosedürlerini çalıĢanların 

birbirleriyle ve yöneticiler iletiĢime geçip kendilerini örgütün bir parçası hissetmelerine imkan 

                                                           
1
 ĠletiĢim Kurulacak Yazar: Dr Arzu Çakar, cakar.arzu@gmail.com 
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verecek Ģekilde tasarlamak da örgüt kültürünün değiĢtirilmesine katkıda bulunur (Schein, 

1992: 83). 

Trice ve Beyer (1993: 34) örgüt kültürüne müdahale etmenin bir yolunun da sembol, slogan, 

tören gibi kültürel formaları değiĢtirmekten geçtiğini belirtmektedir. “Örgüt kültürüne 

müdahale” yoluyla üst düzey yöneticiler örgüt çalıĢanlarının motivasyon ve davranıĢlarını 

doğrudan değiĢtirebilirler. 

Ġnsanlar radikal bir değiĢime destek vermeden önce, mücadelelerini haklı çıkaracak ve 

kendilerini adayacakları daha iyi bir gelecek “vizyonunun oluĢturulmasına” ihtiyaç duyarlar. 

Vizyon takipçilerinde, geçmiĢ olayları, Ģimdiki stratejilerle örgüt için daha iyi bir gelecek 

inancına bağlayan bir süreklilik duygusu yaratmalıdır. Kaos ve karmaĢanın hakim olduğu 

değiĢim ortamında, iyi açıklanmıĢ ve benimsenmiĢ vizyon, mekan olarak birbirilerinden 

uzakta olan binlerce insanın karar ve faaliyetlerini aynı doğrultuda yönlendirme ve koordine 

etmede en büyük yardımcıdır. Dolaysıyla değiĢim yönetmek zorunda kalan lider ya da 

yönetici, ilk etapta değiĢimin yarattığı kaos ve karmaĢayla baĢ edebilmek için tüm paydaĢlar 

tarafından benimsenen, organizasyonun temel yetenekleri ile iliĢkili iyi açıklanmıĢ bir vizyon 

oluĢturmalıdır (Yukl, 2002: 57). 

1.2. Örgütsel Seviyede Duygusal Hafıza 

Örgütsel seviyeden bakıldığında hafıza, örgütün sahip olduğu enformasyon birikiminin 

geleceğe aktarılması ile ilgili bir kavram olup; içerik, yayılma, eriĢim ve seviye yönünden 

farklılıklar içeren kitlesel inanıĢ, davranıĢ kalıpları ve maddi bellek birimlerinden meydana 

gelmektedir. Örgütsel hafıza, örgütün sahip olduğu bilginin geleceğe iletilmesi iĢlevini 

görerek girdi etkinliğini arttırmakta, karar alma süreçlerinin verimini yükseltmekte ve örgütün 

paydaĢları arasında bir anlayıĢ birliği oluĢmasına yardımcı olmaktadır (Cote, 2014: 9). 

Örgütsel hafızanın duygu durum yönü de oldukça önemlidir. Örgütsel hafızanın biliĢsel 

öğelerinin yanı sıra duygu öğesi de incelenmesi gereken baĢlı baĢına bir kavram olarak kabul 

edilmektedir.  Akgün vd. (2012: 10) tarafından yapılan çalıĢmalar sonrasında örgütsel 

duygusal hafıza yeni bir kavram olarak literatüre girmiĢtir.  

Örgütsel duygusal hafıza, en genel tanımı ile dönem içerisinde bilinçsiz bir Ģekilde 

gerçekleĢen duygusal deneyimlerin ve olayların depolanması olarak nitelendirilmektedir. 

Örgütsel duygusal hafıza sayesinde, örgütteki her bir bireyin beyninde yer alan bilgi ve 

becerisi örgütün kullanımına sunulur. Gruplarda çalıĢarak genel bilgi ve beceriler edinilir, 

prosedürler kullanım dokümanlarında saklanır (Holan, 2011: 13). Teknik açıdan örgütsel 

duygusal hafızanın oluĢturulması ve hayata geçirilmesi, en genel anlamda geçmiĢten bugüne 

taĢınan bilginin, güncel aktivitelerde kullanılmasını sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak da 

örgütün verimi arttırılır. Örgütsel duygusal hafıza sistemlerinin geliĢimi, örgütün verimini 

arttırmada da önemli bir iĢlev görmektedir. Örgütsel duygusal hafızanın bulunduğu örgütlerde 

örgüt performansı da istenen düzeyde olabilmektedir. Örgütsel duygusal hafızanın 
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oluĢturulmasında kullanılacak bilginin paylaĢımının arttırılmasında bu araçların kullanılması 

bağlılığı arttıracaktır (Alvesson, 2013: 15). 

Örgütsel seviyede duygusal hafıza yayılımı; örgütün oluĢturduğu duygusal hafızayı paydaĢlar 

arasında en üst yönetim seviyesinden en alt çalıĢan seviyesine ve hatta müĢteriler, tedarikçiler 

vb. daha geniĢ paydaĢ haklarına iletimindeki baĢarısını ifade etmektedir. Bradley (2014: 4), 

örgütsel seviyede duygusal hafızanın yayılımını en dıĢ halkadaki paydaĢlara ulaĢmadaki 

baĢarı üzerinden ele almaktadır. Teorik açıdan, örgütsel seviyede duygusal hafızanın yayılımı, 

iletilen mesajın her bir paydaĢa ulaĢtırılabilmesi ile alakalı görülmektedir. Operasyonel açıdan 

bakıldığında ise istenen geri dönüĢlerin elde edilebilmesi önem arz etmektedir. Bir örgütün üst 

yönetimi tarafından oluĢturulan duygusal hafıza en dıĢ halkadaki paydaĢa kadar yayılamadığı 

takdirde istenen sonuçları vermesi mümkün görünmemektedir. 

1.3. Örgütsel Yenilikçilik 

Örgütsel duygusal hafıza, örgütlerin yeni ürünlerinde, iĢletmelerin iĢleyiĢinde ve örgütlerdeki 

yenilik yaratma süreçlerinde son derece önemli etkileri bulunmaktadır (Akgün vd., 2012: 7). 

Örgüt kültürüne yerleĢen değiĢime açıklık ve bunun sonucunda örgütsel duygusal hafızanın 

değiĢim göstermesi örgütün uzun vadede yüksek verim göstermesi ve iĢleyiĢ sırasında ortaya 

çıkabilecek aksaklıkların giderilebilmesinde beklenen çözümün üretilmesine olanak sağlar. 

Örgütsel duygusal hafıza kavramı iĢletmelerin verimliliğin artmasında çok etkili bir 

bileĢendir. Örgütsel duygusal hafızanın bulunduğu örgütlerde örgüt performansı da istenen 

düzeyde olabilmektedir (Akgün vd., 2009: 2). 

2. ARAġTIRMA 

2.1. AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırmada, değiĢim odaklı liderliğin örgütsel duygusal hafıza ve örgütsel yenilikçiliğe 

negatif (ters) etkisi ile birlikte örgütsel duygusal hafızanın örgütsel yenilikçiliğe etkisindeki 

ara değiĢken rolü (negatif-ters etki) ampirik olarak test edilmiĢtir.  

AraĢtırma, üretim sektöründe bulunan firmaların beyaz yakalı personelinden oluĢan 280 

kiĢilik bir örneklem üzerinde anket yöntemi kullanılarak 2018 yılında gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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ġekil 1. AraĢtırma Modeli 

 

2.2. Analiz 

Ġstatistik, sayısal verilerin toplanması, sınıflandırılması, sunulması ve yorumlanmasını konu 

alan bir bilim dalıdır. Bilimsel yöntemlerle toplanan verinin anlamlı hale getirilmesinde 

kullanılan bir tekniktir. Betimsel istatistik ise, sayısal verilerin toplanması, betimlenmesi ve 

sunulmasına yarayan yöntem ve teknikleri içerirler. 

Teorik modeldeki değiĢkenler faktör analizine tabi tutulmadan önce ön uygulamadan elde 

edilen verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığını belirlemek için Kaiser-Meyer Olkin 

(KMO) örneklem uygunluğu testi ve Bartlett‟in küresellik testi yapılarak anti imaj korelasyon 

matrisinin köĢegen değerleri incelenmiĢtir. KMO sonucu istatistiki olarak anlamlı görülen 

0.70 alt sınırından oldukça fazla 0.94 seviyesinde hesaplanmıĢ, aynı Ģekilde Bartlett küresellik 

testi sonuçları da anlamlı bir iliĢkiye iĢaret etmiĢtir. 

Tablo 1. KMO ve Barlett Küresellik Testi 

Kaiser-Meyer Olkin (KMO) örneklem uygunluğu testi 0,908 

Barlett Küresellik Testi 

Chi-Square 5848,391 

df 171 

Sig. 0,000 

Sonraki aĢamada değiĢkenler faktör analizine tabi tutulmuĢtur. Faktör analizi sonucunda Etkili 

ĠletiĢim ölçeğinde yer alan 7 soru 0,50‟nin altında faktör dağılımı gösterdiğinden ve 

güvenirliliği düĢürerek farklı faktörlere düĢtüğünden ölçekten çıkarılmıĢtır. Kalan 17 soru 3 

faktöre dağılmıĢtır. Faktör yükleriyle birlikte faktör analizine tabi tutulan değiĢkenlerimiz 

aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir: 
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Tablo 2. Faktör Analizi Sonuçları 

DöndürülmüĢ DeğiĢken Matrisi
a
 

 
DeğiĢken 

1 2 3 

DOL7. DeğiĢimi destekleyen geliĢmeleri duyurur, kutlar. 
0,795 

  

DOL3. DeğiĢimin onaylanması için çalıĢanları ikna eder.   
0,773 

  

DOL5. Yeni vizyon ya da stratejiyle tutarlı sembolik değiĢiklikler yapar. 
0,766 

  

DOL6. ĠĢletmemiz için heyecan verici yeni olanaklar planlar, tasarlar. 
0,743 

  

DOL8. Bireysel öğrenme ve takım öğrenmesini teĢvik eder. 
0,725 

  

DOL4. DeğiĢim uygulamalarını yönlendirmek için çalıĢma grupları oluĢturur. 
0,706 

  

DOL1. ĠĢletmenin vizyonuyla bağlantılı yenilikçi stratejiler geliĢtirir. 
0,680 

  

DOL2. Yeni stratejileri uygulamaları için çalıĢanları teĢvik eder ve gerekli 

ortamı hazırlar.   
0,665 

  

OY12. Yeni üretim metotları için ayırdığımız yatırımlar, yıllık ciroda önemli 

bir yer tutmaktadır. 
 

0,705 
 

OY10. ĠĢletmemizdeki bütün süreçlerimizde sürekli iyileĢtirmeler 

yapmaktayız. 
 

0,701 
 

OY5. Rakiplerle karĢılaĢtırıldığında son beĢ yılda bankamız daha yenilikçi 

ürün ve hizmetleri pazara sürmüĢtür. 
 

0,691 
 

OY6. Rakiplerle karĢılaĢtırıldığında bankamız yeni ürün ve hizmetleri pazara 

sürmede daha hızlı davranmıĢtır. 
 

0,642 
 

OY1. Bankamız yeni ürün ve hizmet sunumunda genellikle pazarda öncü 

durumundadır. 
 

0,596 
 

OSDHY3. Bankanızda bireylerin geçmiĢ duygusal deneyimleri onları bir 

arada tutan bir bağ rolü üstlenmektedir. 
  

0,835 

OSDHY4. Bankanızda geçerli olan örgüt kültürü, bireylerin duygusal 

deneyim birikimlerini harekete geçirmelerine, tekrar toplamalarına ve 

hatırlamalarına izin vermektedir. 

  
0,752 

OSDHY2. Bankanızda bireyler, geçmiĢ duygusal deneyimlerini 

paylaĢabilmek için ortak bir dil yaratabilmektedir. 
  

0,709 

OSDHY1. Bankanızda bireylerin kendilerine özel yoğun duygusal 

deneyimleri;  diğer bireyler ile paylaĢılmaktadır. 
  

0,662 

Ekstraksiyon Yöntemi: Temel BileĢen Analizi. 

Rotasyon Yöntemi: Kaiser Normalizasyonu ile Varimax. 
   

a 
Rotasyon 5 ardıĢık yinelemede yakınsamıĢtır.    

Literatür araĢtırmalarında, özellikle ölçek geliĢtirme çalıĢmalarında geçerlilikten önce 

güvenirlilik analizi yapıldığı görülmektedir. Bunun yapılmasının nedeni, güvenilir olmayan 

bir ölçeğin aynı zamanda geçerli de olamayacağıdır. Güvenirlilik analizi, ölçme aracının her 

durumda tutarlı benzer sonuçlar doğurması anlamına gelmektedir. Bir ölçek için güvenirlilik 

sağlanmıyorsa geçerlilik çalıĢması yapmaya gerek yoktur (Çelik ve Bindak, 2005). Hazırlanan 

ifadelerin kendi içerisinde tutarlı olma, kararlı olma ve gözlemlenmek istenmeyen tepkileri 

uyandırmadan, gözlemlenmek istenen tepkileri alma gücü bakımından incelenmelidir. 
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Faktör analizinin ardından, değiĢkenler arasındaki ortalama iliĢkiyi dikkate alarak ölçümün 

içsel tutarlılığını tespit etmek için güvenirlilik analizi uygulanmıĢtır. Literatürde, Nunnally‟in 

(1978) belirttiği Cronbach Alfa katsayısı 0.70 ve üzeri olan ölçümler yeterli kabul 

edilmektedir (Nunnally, 1978; Hair vd., 2000). 

Tablo 3. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

DeğiĢkenler Soru Sayısı 
Cronbach Alfa (α) 

Değerleri 

DeğiĢim Odaklı Liderlik 8 ,880 

Örgütsel Seviyede Duygusal Hafıza Yayılımı 4 ,868 

Örgütsel Yenilikçilik 5 ,866 

3. SONUÇ 

Korelasyon analizi sonucunda, DeğiĢim Odaklı Liderlik ile Örgütsel Seviyede Duygusal 

Hafıza Yayılımı ve Örgütsel Yenilikçilik DeğiĢkenleri arasındaki iliĢkilerde birbirleriyle ters 

yönde ama anlamlı bir iliĢki bulunduğu görülmüĢtür. Anlamlı yöndeki iliĢki sonucunda, 

çalıĢanlar, değiĢim odaklı liderlik karĢısında negatif bir tepkiyle hem örgütsel seviyede 

duygusal hafıza yayılımında hem de örgütsel yenilikçilikte olumsuz yönde davranıĢ 

sergilemektedirler. Bunun da sebebi, bankacılık sektöründeki yoğun çalıĢma temposundan 

dolayı, çalıĢanların liderlerine ya da üst yönetime karĢı sergilemiĢ oldukları negatif tutum 

olarak tespit edilmiĢtir. 

Tablo 4. Korelasyon Analizi Sonuçları 

 
DeğiĢim Odaklı 

Liderlik 

Örgütsel 

Yenilikçilik 

Örgütsel Seviyede 

Duygusal Hafıza 

Yayılımı 

DeğiĢim 

Odaklı 

Liderlik 

Pearson Correlation 1 -,210** -,179** 

Sig. (2-tailed)   0,000 0,000 

Sum of Squares and 

Cross-products 

412,038 -47,279 -53,522 

Kovaryans 0,682 -0,080 -0,090 

N 280 280 280 

Örgütsel 

Yenilikçilik 

Pearson Correlation -,210** 1 ,722** 

Sig. (2-tailed) 0,000   0,000 

Sum of Squares and 

Cross-products 

-47,279 126,565 119,039 

Kovaryans -0,080 0,213 0,203 

N 280 280 280 

Örgütsel 

Seviyede 

Duygusal 

Hafıza 

Yayılımı 

Pearson Correlation -,179** ,722** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000   

Sum of Squares and 

Cross-products 

-53,522 119,039 219,750 

Kovaryans -0,090 0,203 0,368 

N 280 280 280 

** Korelasyon 0.01 seviyesinde istitatistiki olarak anlamlıdır (2-tailed) 

Öngörülen araĢtırma hipotezlerini test etmek için regresyon analizi kullanılmıĢtır. Regresyon 

analizi sonucunda elde edilen bulgulara bakıldığında; 
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Tablo 5. Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız DeğiĢkenler Bağımlı DeğiĢkenler 
Standart  

β 

Sig. Adjusted 

R
2
 

F 

Değeri 

DeğiĢim Odaklı 

Liderlik 

Örgütsel Seviyede 

Duygusal Hafıza 

Yayılımı 

-,179 ,000 ,030 19,728 

DeğiĢim Odaklı 

Liderlik 
Örgütsel Yenilikçilik 

-,210 ,000 ,043 27,349 

Örgütsel Seviyede 

Duygusal Hafıza 

Yayılımı 

Örgütsel Yenilikçilik 

,722 ,000 ,520 637,077 

DeğiĢkenler arasındaki iliĢkiler regresyon analizi sonucunda istatistiki olarak anlamlıdır. 

Bağımsız değiĢkenlerin, bağımlı değiĢkenler üzerindeki etkisinde; Standart β değeri, Sig. 

Değerine göre ***:p<0.001 düzeyinde anlamlı olduğundan dolayı hipotezler 

desteklenmektedir. DeğiĢkenler arasındaki iliĢkiler regresyon analizi sonucunda istatistiki 

olarak ters yönde (negatif) anlamlıdır. 

Ara değiĢken etkisinde, araĢtırma modelimizde belirtilen değiĢkenler arasında yapılan hipotez 

testleri sonucunda, regresyon analiziyle p<0.05 anlamlılık seviyesinde hipotezler 

desteklenmiĢtir. DeğiĢim odaklı liderliğin ara değiĢken etkisi negatif yönde ters ama anlamlı 

çıkmaktadır. 

Tablo 6. Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız DeğiĢkenler Bağımlı DeğiĢken 
Standart  

β 

Sig. Adjusted 

R
2
 

F 

Değeri 

Örgütsel Seviyede 

Duygusal Hafıza 

Yayılımı Örgütsel Yenilikçilik 

,706 ,000 ,520 635,392 

DeğiĢim Odaklı 

Liderlik 
-,084 ,004 ,526 325,868 

Regresyon analizleri sonuçlarına göre kabul edilen 4 hipotez Tablo 7‟de sunulmaktadır: 

Tablo 6. Regresyon Analizi Sonuçları 

Hipotezler Sonuç Sig. 

H1: DeğiĢim Odaklı Liderliğin, Örgütsel 

Seviyede Duygusal Hafıza Yayılımı üzerinde 

etkisi vardır. 
DESTEKLENDĠ P<0.001 

H2: DeğiĢim Odaklı Liderliğin, Örgütsel 

Yenilikçilik üzerinde etkisi vardır. DESTEKLENDĠ P<0.001 

H3: Örgütsel Seviyede Duygusal Hafıza 

Yayılımının, Örgütsel Yenilikçilik üzerinde 

etkisi vardır. 
DESTEKLENDĠ P<0.001 

H4: Örgütsel Seviyede Duygusal Hafıza 

Yayılımı ile Örgütsel Yenilikçilik Arasındaki 

iliĢkide DeğiĢim Odaklı Liderliğin Ara değiĢken 

etkisi vardır. 

DESTEKLENDĠ P<0.005 
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ÇalıĢanların aynı zamanda hangi sektörde oldukları da önem arz etmektedir. Özel sektör ya da 

kamu sektörü ayrımına gitmemiz olası sonuçları ortaya çıkartabilecektir. Özel sektörde 

çalıĢanların iĢlerini kaybetme korkusu varken, kamu sektöründe çalıĢan memurların iĢlerini 

kaybetme korkusu bulunmamaktadır. Doğal olarak zorunlu ya da isteğe bağlı bir durumun 

oluĢması bu durumda beklenmemelidir. 
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EVALUATION OF RISK ANALYSIS OF OCCUPATIONAL HEALTH 

AND SAFETY PRACTICES 

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UYGULAMALARININ RĠSK ANALĠZ 

YÖNTEMĠYLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Nurbanu YĠĞĠT 
1
, Eren DURMUġ-ÖZDEMĠR

2
  

Abstract 

The Official Gazette of the 20.06.2012 dated and 28339 numbered 6331 numbered Occupational 

Health and Safety Act to ensure the public and private sectors of all jobs and workplaces, 

occupational health and safety, in respect of the improvement of existing health and safety 

requirements for employers and employees of the duties, powers, responsibilities, rights and 

obligations of It necessitates the arrangement. This arrangement, together with occupational health 

and safety practices in our country for the first time located in a separate law, occupational health 

and safety in all workplaces and making essential services and risk assessment are kept. Especially 

industrial enterprises in the risk of work accidents compared to other sectors of scientific studies to 

have higher rates of risk assessment reveal the importance. Therefore occupational health of a 

production company operating in the corrugated packaging industry and security applications in the 

present study was assessed by risk analysis. Industry-specific research results in terms of identifying 

existing risks and the measures are expected to contribute to both the summer and field practitioners. 

Keywords: Occupational Health and Safety, Hazard, Risk Analysis 

Özet 

Resmi Gazetenin 20.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı 6331 numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kamu ve özel sektöre ait bütün işlerde ve işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut 

sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi hususunda işveren ve çalışanların görev, yetki, 

sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu düzenleme ile birlikte iş 

sağlığı ve güvenliği uygulamaları ülkemizde ilk kez müstakil bir kanunda yer almakta, tüm 

işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve risk değerlendirmelerinin yapılması zorunlu 

tutulmaktadır. Özellikle sanayi işletmelerinde çalışanların iş kaza risklerinin diğer sektörlere kıyasla 

daha yüksek orana sahip olması risk değerlendirmenin önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle 

mevcut çalışmada oluklu mukavva ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir üretim işletmesinin iş 

sağlığı ve güvenliği uygulamaları risk analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarının sektöre 

özgü mevcut risklerin ve önlemlerin belirlenmesi açısından hem alan yazına hem de uygulayıcılara 

katkı sağlaması umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Tehlike, Risk Analizi 
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GĠRĠġ 

ĠĢyerlerinde iĢin yürütülmesi sırasında doğan olumsuz koĢullardan çalıĢanları korumak, 

üretimin devamlılığını sağlamak ve verimliliği arttırmak için yapılan çalıĢmaları ifade eden iĢ 

sağlığı ve iĢ güvenliği (Ceylan, 2011), çalıĢanların maruz kaldıkları sağlık sorunları ve 

mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılmasına dair uygulamaları kapsamaktadır. 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (WHO) ve Dünya Sağlık Örgütü‟nün (ILO) iĢ sağlığını bütün 

mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üst düzeyde 

tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmaları Ģeklinde tanımlamıĢlardır (Yiğit, 2008). 

Genel anlamda iĢ sağlığı ve güvenliği, iĢyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalıĢma koĢullarının 

oluĢturularak, iĢ kazaları ve meslek hastalıklarını en alt seviyeye indirmek böylece maddi ve 

manevi kayıpları önleyerek verimliliği arttırmak Ģeklinde ifade edilmektedir. ĠĢ sağlığı ve 

güvenliği uygulamaları ülkeler arasında farklılıklar gösterse de yasal düzenlemeler iĢyerlerine 

hukuki açıdan birtakım yükümlülükler getirmektedir. Ülkemizde ilk kez 1923 yılında 

Ġzmir‟de gerçekleĢtirilen 1. Ġktisat Kongresi ile yasal mevzuatının alt yapısının oluĢturulduğu 

iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler günümüze değin ihtiyaçlara yönelik çeĢitli 

düzenlemeler ile son halini almıĢtır. 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ile “..işverenler ile bir iş sözleşmesine 

dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve 

sorumluluklarını düzenlemek” amacına yönelik yasal yükümlülükler tanımlanmıĢ 

(www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/06/20030610.htm, 2018), 20.06.2012 tarih ve  28339  

Resmi Gazete‟de yayımlanan 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile daha önce 4857 

sayılı Kanunu‟nun 5‟nci bölümünde düzenlenen iĢ sağlığı ve güvenliği konuları 

düzenlenmiĢtir. Kanun kapsamında iĢ sağlığı ve güvenliği konularına yenilikler getirilerek 

risk değerlendirmesi hususunda önemli düzenlemeler yapılmıĢtır. Kanunun ilgili maddesinde 

risk “tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme 

ihtimalini”, risk değerlendirmesi ise “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek 

tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden 

kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin 

kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak tanımlanmıĢtır. Ayrıca 

kanunun 10. Maddesinde risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araĢtırmaya yönelik 

“İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla 

yükümlüdür” hükmü yer almaktadır (www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf, 

2018).  Tüm bu düzenlemeler ülkemizde iĢ sağlığı ve güvenliği konularında iĢyerlerine düĢen 

görevleri tanımlanmakta, ayrıca risk değerlendirmesi yapılarak ilgili tedbirlerin alınması 

öngörülmektedir. Bu kapsamda mevcut araĢtırmada iĢ kaza risklerinin diğer sektörlere kıyasla 

daha yüksek orana sahip olduğu gözlemlenen sanayi sektöründe bir üretim iĢletmesinin iĢ 

sağlığı ve güvenliği uygulamaları incelenerek, bu uygulamalar risk analizi ile 

değerlendirilmiĢtir. 
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2. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UYGULAMALARINDA RĠSK DEĞERLENDĠRME 

YÖNTEMLERĠ 

Günümüzde teknolojik geliĢmelere rağmen devam eden iĢ ile ilgili tehlike ve riskler, iĢçi 

sağlığı ve iĢ güvenliği meselelerinin hem iĢverenler hem de çalıĢanlar açısından hassasiyetini 

korumaktadır. ÇalıĢanlar açısından konunun önemi iĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu 

çalıĢanın sakat kalması veya ölümü durumunda maddi ve manevi kayıplarla açıklanmaktadır. 

ĠĢveren açısından önemi ise kaza sonucu ölen çalıĢanların yakınlarına ödenen ücretler veya 

sakatlanan çalıĢan için ödenen tazminatlar, açılan davalardan dolayı ödenen avukatlık 

masrafları ve mahkeme giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu‟na ödenen primler, olası iĢ 

kazalarına ve meslek hastalıklarına karĢı ödenen mali mesuliyet sigorta poliçelerinin 

primlerinin toplamı ile açıklanmaktadır (Wolff, 2008). Bunun yanı sıra iĢ kazaları ya da 

meslek hastalıklarının yaĢanması sonucunda, çalıĢanların iĢ göremez hale gelmesi (geçici ya 

da sürekli) iĢvereni üretim açısından da sorunlar yaratabilmektedir. Bu nedenle iĢ sağlığı ve 

güvenliği uygulamalarına gerekli özenin gösterilmesi durumunda üretim kayıplarının ve bu 

kayıplar neticesinde oluĢan istenmeyen maliyetlerin önüne geçilerek verimlilikte artıĢ 

sağlanabileceği belirtilmektedir  (ġardan, 2007). Bu sayede ulaĢılan kazanç, hem çalıĢana hem 

de iĢverenlere ve ülke ekonomisine yararlar sağlayabilecektir (Düzen, 2008). 

ĠĢyerinde yaralanmalara, hastalıklara, ölümlere, üretim araçlarına zarar verilmesiyle 

sonuçlanan olaylar iĢ kazası olarak tanımlanmaktadır. Ucuz atlatılan kazalar, maddi kayıplara 

sebep olan kazalar ve yaralanmanın ağırlığına göre iĢ kazaları iĢyerlerinde sıklıkla karĢılaĢılan 

kazalar olup birtakım nedenlerden dolayı ortaya çıkabilmektedir (Turgay, 1999). ĠĢ kazaları 

tehlike yaratan durumlara (güvensiz koĢullar) ve tehlikeli davranıĢlara (güvensiz eylemler) 

bağlı ortaya çıkabilmektedir (ġekil 2). 

ġekil 1. ĠĢ Kazaları Nedenleri 

                                    

Kaynak: Kurt, 2006 

ĠĢ kazalarının önlenmesinde iĢverenin görevleri, çalıĢan sağlığı ve iĢ güvenliği konusunda 

çalıĢanları bilgilendirmek ve eğitmek, iĢyeri denetimlerini gerçekleĢtirmek, çalıĢanları 

alınacak güvenlik önlemlerine uymaya yöneltmek ve devlet tarafından belirlenmiĢ yasal 

mevzuatı uygulama olarak özetlenebilir. Bu noktada risk değerlendirme analizleri önem 
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taĢımaktadır. TS 18001 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine göre risk 

değerlendirmesine yönelik tehlike tanımı “„insanların yaralanması veya sağlığının bozulması 

veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem”, risk ise 

“tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya 

maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet 

derecesinin bileşimi” olarak tanımlanmaktadır 

(www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=88&ParentID=623, 2018). Risk değerlendirme ise tehlike 

analizi ve tehlike etkilerine maruz kalma değerlerinin saptanması ile yapılmaktadır. 

ĠĢyerlerinde sağlık ve güvenlikle ilgili sorunların çözümlenmesi, çalıĢanların karĢılaĢtığı 

tehlikeleri, kaza olmadan önce ortadan kaldırmaya ya da azaltmaya bağlı olabilmektedir. 

ĠĢletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda iĢyerlerinde kullanılabilecek pek çok farklı risk analiz 

değerlendirme yöntemi bulunmaktadır  (Lim vd., 2004: 37). Günümüzde çeĢitli sektörlerde 

kullanılan çeĢitli risk analizi yöntemleri bulunmaktadır. Bu çalıĢma kapsamında örnek olay 

olarak incelenen iĢletmenin risk değerlendirmeleri ise çok sayıda sektörde kolaylıkla 

uygulanabilen, sıklıkla kullanılan ve rahatlıkla uygulanabilen (Koltan vd., 2010) L Tipi Matris 

yöntemiyle incelenmiĢtir. ĠĢletmelerde özellikle aciliyet gerektiren ve biran önce önlem 

alınması gerekli olan tehlikelerin tespitinde ideal bir yöntem olması nedeni ile mevcut 

araĢtırmada tercih edilmiĢtir. Bu yöntem tehlikelerin oluĢma olasılığı ile oluĢtuğunda 

meydana gelen zarar arasındaki iliĢkiyi analiz etmektedir. “R” (Risk Skoru)=”O”(tehlikenin 

gerçekleĢme olasılığının derecesi) X “ġ”(sonucun Ģiddet derecesi)” formülü yardımı ile 

hesaplanan risk skoru ġekil 2'deki risk değerlendirme tablosuna göre risk sonuçlarına 

ulaĢılmaktadır. 

ġekil 2. L Tipi Risk Değerlendirme Tablosu 

 

Kaynak: Ceylan ve BaĢhelvacı, 2011 

Risk tablosuna göre “YÜKSEK”  sonuçlar “kabul edilmez risk”, “ORTA” sonuçlar “dikkate 

değer risk” ve “DÜġÜK” sonuçlar “kabul edilebilir” risk sınıfına girmektedir. Yüksek 

sonuçlara sahip riskler ile ilgili hemen faaliyete geçilmeli, orta sonuçlara sahip riskler ile ilgili 

mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli ve son olarak düĢük sonuçlara sahip riskler 

ile ilgili daha uzun vadede müdahale edilmeli biçiminde faaliyet tanımları yapılmaktadır. 

http://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=88&ParentID=623
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3.ARAġTIRMADA VERĠ TOPLAMA SÜRECĠ 

AraĢtırma sorusu karton-oluklu mukavva üretimi konusunda faaliyet gösteren bir üretim 

iĢletmesinin Adana fabrikasında incelenmiĢtir. Oluklu mukavva, ham maddesi olan kâğıdın 

yeniden üretilebilen, yeniden kullanılabilen yani geri dönüĢtürülebilen bir madde olması 

dolayısıyla çevre uyumu en yüksek olan ambalaj türü olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda 

sektörün ülkemizde geliĢim hızının yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Nitekim sektörde 

toplam 91 Ģirket, 114 fabrikada oluklu mukavva üretiminin gerçekleĢtirilmesi, önemli yan 

sanayii alanlarından biri olduğuna iĢaret etmektedir. AraĢtırmada incelenen firma 1968 

yılından itibaren oluklu mukavva ambalaj sektöründe faaliyet göstermekte olup toplam 900‟ü 

aĢkın çalıĢanıyla yüksek üretim kapasitesine sahiptir. Merkezi Amerika‟da bulunan, 24 farklı 

ülkede görev yapan 55.000 çalıĢana sahip, dünyanın ambalaj, kağıt ve selüloz üreticilerinden 

olan uluslararası bir firmanın parçası olarak faaliyetlerine devam etmektedir. AraĢtırma 

firmanın Adana fabrika Ģubesinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Veri toplama sürecinde doküman 

analizinden faydalanılmıĢtır. Firmanın eriĢime açık olan verileri detaylı biçimde incelenerek L 

tipi matris yöntemi ile değerlendirilmiĢtir. 

4. BULGULAR 

Verilerin analizi firmanın faaliyetleri esnasında risk altında kalma olasılığı olan birimleri ya 

da alanları dikkate alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu birimler üretim oluklu hattı, üretim 

konfeksiyon hattı, iĢletme geneli, ofis içi, komĢu fabrikalar ve yüksekte yapılan çalıĢma 

alanlarıdır. Bulgular risk alanları için ayrı ayrı hesaplanmıĢtır. Bulgular aĢağıda 

özetlenmektedir: 

Üretim Oluklu Hattında Alınan Aksiyon Sonrası Değerlendirme: Üretim oluklu hattında 

yapılan risk değerlendirme sonrasında, eğitim, iĢaretler/uyarılar ve diğer idari kontroller, 

yerine koyma aksiyon yöntemleri uygulanarak 9 adet orta dereceli risk, katlanılabilir risk 

seviyesine düĢürülmüĢtür. 5 adet düĢük risk grubu ile ilgili tekrar aksiyon alınmıĢ ve 

katlanılabilir risk seviyesine düĢürülmüĢtür. 

Üretim Konfeksiyon Hattında Alınan Aksiyon Sonrası Değerlendirme: Üretim konfeksiyon 

hattında yapılan risk değerlendirme sonrasında alınan aksiyonlarla 10 adet orta dereceli risk, 

katlanılabilir risk seviyesine; 3 adet düĢük seviyeli risk grubu katlanılabilir risk seviyesine 

indirilmiĢtir. 

İşletme Genelinde Alınan Aksiyon Sonrası Değerlendirme: ĠĢletme genelinde yapılan risk 

değerlendirme analizi sonrasında alınan aksiyonlarla 4 adet orta dereceli risk, katlanılabilir 

risk seviyesine; 4 adet düĢük seviyeli risk grubundan 2 tanesi gerekli aksiyonlar alınarak 

katlanılabilir risk seviyesine indirilmiĢtir. 

Ofis İçinde Alınan Aksiyon Sonrası Değerlendirme: Ofis içinde yapılan risk değerlendirme 

analizi sonrasında alınan aksiyonlarla 1 adet düĢük dereceli risk, katlanılabilir risk seviyesine 

düĢürülmüĢtür.  
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Komşu Fabrika Risklerine Karşı Alınan Aksiyon Sonrası Değerlendirme: KomĢu 

fabrikalardan gelen risklere karĢı yapılan risk analizi sonrasında alınan aksiyonlarla 10 adet 

katlanılabilir risk seviyesiyle ilgili acil durum eylem planı yapılarak ve ekip üyelerine gerekli 

eğitimler tekrarlanarak, aksiyon sonrası katlanılabilir risk seviyesi düzeyi devam ettirilmiĢtir. 

Yüksekte Yapılan Çalışma ile İlgili Alınan Aksiyon Sonrası Değerlendirme: Yüksekte yapılan 

çalıĢma ile ilgili risk değerlendirme analizi sonrasında alınan aksiyonlar sonrasında 14 adet 

orta dereceli risk grubundan 8 tanesi ile ilgili gerekli aksiyonlar alınarak katlanılabilir risk 

seviyesine düĢürülmüĢtür. 

Tüm bulgulara iliĢkin  L Tipi Matris sonuçları ġekil 3‟te yer almaktadır. 

ġekil 4. Oluklu Mukavva ĠĢletmesinin Risk Değerlendirme Bulguları 

 

5. SONUÇ 

Özellikle sanayi iĢletmelerinde çalıĢanların iĢ kaza risklerinin diğer sektörlere kıyasla daha 

yüksek orana sahip olması risk değerlendirmenin önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle 

mevcut çalıĢmada oluklu mukavva ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir üretim 

iĢletmesinin iĢ sağlığı ve güvenliği uygulamaları risk analizi ile değerlendirilmiĢtir. Verilerin 

analizi firmanın faaliyetleri esnasında risk altında kalma olasılığı olan birimleri ya da alanları 

dikkate alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bulgular tüm iĢletmede toplam 109 adet tehlikeden 38 

adedi orta düzey risk, 14 adedi düĢük düzey risk, 57 adedi katlanılabilir düzey risk olduğunu 

göstermiĢtir. ĠĢletmede yapılan risk değerlendirme analizinde acil önlem alınması gereken 

yüksek risk tespit edilmemiĢtir. Orta düzey risk alanları en fazla üretim konfeksiyon hattında 

ve yüksekte yapılan çalıĢmalarda tespit edilmiĢtir. Üretim odaklı bir iĢletmede makine ve 
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teçhizat kaynaklı risklerin fazla olması çalıĢanların uzuv kaybı ya da iĢ göremezliğine sebep 

olacağı için üretim güvenliğinin sağlanması baĢta alınması gereken önlemlerden biridir.  

ĠĢletmede üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artmasını sağlayacağından 

ekonomik açıdan da önem teĢkil etmektedir. Yüksekte yapılan çalıĢmalarda, ölüm ya da ağır 

yaralanma riski fazla olduğu için orta düzey risk seviyesi oldukça yüksek çıkmıĢtır. DüĢük 

düzey risk alanları üretim oluklu hattı, ofis içi ve iĢletme genelinde tespit edilmiĢtir. 

Katlanabilir düzey risk alanları ise komĢu fabrika riskleri olarak değerlendirilmiĢtir. Maddi 

hasar ve yaralanma olaylarına sebebiyet verdiğinden komĢu fabrika riskleri en risksiz süreç 

kabul edilmektedir. Sonuç olarak çalıĢma, bir üretim fabrikasında rutin biçimde yapılacak risk 

değerlendirmelerinin üretim birimlerinde olası kaza ve hasarların engellenebileceğine ve 

böylece iĢ sağlığı ve güvenliği hususunda hem iĢletmelere hem de çalıĢanlara verimli çalıĢma 

ortamları sunabileceğine dair ipuçları göstermiĢtir. 
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Abstract 

In our country, it is possible to come across many sample applications of rural tourism, which can be 

seen as an important actor of rural development. In this context, such projects as „Coastal 

Management and Tourism in Turkey: Çıralı and Belek Project‟ within the cooperation scope of WWF 

Turkey-EU Life 3.Countries Program, „Application of Participant Eco-Agriculture and Eco-Tourism 

Development Plan in Çıralı Ulupınar‟ within the scope of the cooperation Ulupınar Cooperative-

UNDP-GEF/SGP and „the project Eco-Holiday in Çıralı‟ supported and conducted by respectively 

Western Mediterranean Development Agency and Directorate of Food, Agriculture and Husbandry of 

Antalya have made valuable contributions to the development of rural tourism in Çıralı. The aim of 

this study is to evaluate the impact of rural tourism onto rural development in Çıralı with the point of 

view of local people and business owners. It is considered that the results of the study will be 

important in terms of revealing the added value of rural tourism in the region. 

Keywords: Sustainable Rural Development, Rural Tourism, Çıralı Region 

 

Özet 

Ülkemizde kırsal turizmi kırsal kalkınmanın önemli bir aktörü olarak ortaya çıkaran çok sayıda örnek 

uygulamaya rastlamak mümkündür. Nitekim Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği- Avrupa Birliği 

LIFE 3. Ülkeler Programı işbirliği kapsamında “Türkiye'de Kıyı Yönetimi ve Turizm: Çıralı ve Belek 

Projesi”,Ulupınar Kooperatifi- UNDP-GEF/SGP işbirliği kapsamında "Çıralı Ulupınar‟da Katılımcı 

Eko-Tarım Ve Eko-Turizm Gelişim Planının Uygulanması” ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 

tarafından desteklenen ve Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen 

"Çıralı'da Eko Tatil" projesi çalışmaları Çıralı‟da kırsal turizmin gelişmesine katkı sağlayıcı nitelikte 

olmuştur. Bu çalışmanın amacı ise Çıralı‟da kırsal turizmin kırsal kalkınmaya etkisini yerel halk ve 

işletme sahiplerinin bakış açıları ile değerlendirmektir. Çalışma sonuçlarının kırsal turizmin 

bölgedeki katma değerini ortaya koymak açısından önemli olacağı düşünülmektedir.  
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1. GĠRĠġ 

Devlet Planlama TeĢkilatı‟nın Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Özel Ġhtisas Komisyonu 

Raporu‟na (2000) göre “kentsel alanların dıĢında bulunan dezavantajlı yaĢam ve çalıĢma 

ortamlarında, mevcut doğal kaynakların tahribatına neden olmadan, uygulanabilirlik ve 

sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmek yoluyla, hayat standartlarının ve gelir 

düzeylerinin yükseltilmesi, refahın arttırılması, bölgeler arasındaki geliĢmiĢlik düzeyi 

farklılığının yok edilmesi, tarımsal yapının iyileĢtirilmesi, tarımsal üretimde kalitenin 

arttırılması” olarak tanımlanan kırsal kalkınma, kendini idame ettirebilen ve kaynak 

kullanımında etkinliği sağlayabilen ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel geliĢmelere 

sürdürülebilir bir Ģekilde entegre olan çok boyutlu bir süreçtir. Bu süreçte kırsal bölgeler 

sanayileĢme ve sosyo-ekonomik dönüĢümler nedeni ile kentlerin göstermiĢ olduğu geliĢim 

ivmesini yakalayamamıĢtır (www.bebka.org.tr, 2108). Nitekim ülkeler kendi idari yapılarına 

özgü kırsal kalkınma programları ile kırsal potansiyelin ve kaynakların değerlendirilmesini 

teĢvik edici uygulamalarla kır-kent arasındaki geliĢmiĢlik farkını azaltmaktadırlar. Ülkemizin 

genel kalkınma programı içerisinde de önemli bir paya sahip olan kırsal kalkınma, tarım 

sektöründe istihdam edilen bireylerin ve kırsal alandaki toplulukların, yaĢam standartlarının 

yükseltilmesi amacıyla sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi veya 

iyileĢtirilmesi için planlanan etkinlikler olarak tanımlanmaktadır (Tarım ve KöyiĢleri 

Bakanlığı, 2002). Türkiye‟de bölgeler arasındaki geliĢmiĢlik farklarının giderilmesinde kırsal 

kalkınma stratejik öneme sahip bir konu olarak değerlendirildiğinden, Yüksek Planlama 

Kurulu‟nun 25 Ocak 2006 tarih ve 2006/1 sayılı Kararı ile “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi” 

belgesi, 04.02.2006 tarih ve 26070 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

Belgede açık biçimde kırsal kalkınmanın amacı “temelde yerel potansiyelin ve kaynakların 

değerlendirilmesini, doğal ve kültürel varlıkların korunmasını esas alarak; kırsal toplumun iĢ 

ve yaĢam koĢullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliĢtirilmesi ve 

sürdürülebilir kılınması” olarak belirtilmiĢtir (www.bebka.org.tr, 2108:10). Ġlgili raporda 

kırsal ekonominin geliĢiminin istikrarlı bir yapıya kavuĢturulmasında tarımsal ve tarım dıĢı 

faaliyetlerde bulunan iĢletmelerin ekonomik sürekliliğinin yansıra sosyal, kültürel ve çevresel 

değiĢikliklerle yaratılacak katma değere vurgu yapılmaktadır. Dolayısıyla sürdürülebilir kırsal 

kalkınma genel kalkınmanın önemli bir aracı olarak tanımlanmaktadır (Dağ, 2007; Zamfir, 

2009). Son yıllarda sürdürülebilir kırsal kalkınmanın ekonomiye yarattığı yüksek katma değer 

özellikle turizm sektörü içerisinde yer alan “kırsal turizmin” yerel kalkınmayı destekleyecek 

bir unsur olarak ön plana çıkmasına neden olmuĢtur. Kırsal turizm yerleĢik halkın sosyal ve 

kültürel ihtiyaçlarını karĢılayan, doğal çevreyi geliĢtiren ve koruyan, turizm 

destinasyonlarından ekonomik fayda sağlayan sürdürülebilir turizm içerisinde yer alan bir 

strateji olarak tanımlanmaktadır (Countryside Agency and EnglishTourism Councill, 

2001:11). Son dönem araĢtırmaları ülkemizin çeĢitli bölgelerinde halen uygulanmakta olan 

kırsal turizmin bölge ekonomisine ve kırsal kalkınmaya yaptığı katkıya iĢaret etmektedir 

(Örneğin Atıf, 2018; Dalgın ve Atak, 2017). Bu çalıĢmanın amacı Antalya ili, Kemer Ġlçesi, 

http://www.bebka.org.tr/
http://www.bebka.org.tr/
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Çıralı yerleĢimi örneğinde kırsal turizmin kırsal kalkınmaya etkisini yerli halk ve iĢletme 

sahiplerinin bakıĢ açıları ile değerlendirmektir. 

2. KIRSAL KALKINMADA KIRSAL TURĠZMĠN YERĠ 

Son yıllarda sürdürülebilir kırsal kalkınmaya yönelik araĢtırmalar kırsal alanlardaki mevcut 

kaynak potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik gerçekleĢtirilen kırsal turizm 

faaliyetlerinin bölgeye katma değer yaratıp yaratmadığı, yaratıyorsa bu faaliyetlerin 

sürdürülebilir olup olmadığına iliĢkin bulgular sunmaktadır (Tokmak ve Sever, 2018; Dalgın 

ve Atak, 2017; Tatar ve Armatlı Köroğlu, 2017). AraĢtırmaların bir kısmında kırsal turizm 

faaliyetleri ile yaratılacak sürdürülebilirliğin kırsal kalkınmanın temelinde yer alan  

“yaşamsallık, istihdam, koruma ve canlılık”  meselelerini doğrudan etkileyebileceği böylece 

sosyo-ekonomik açıdan hem ülke hem de bölge ekonomisine olumlu sonuçlar yaratabileceği 

vurgulanmaktadır (KuĢat, 2014; Tuncer, 2018). Kırsal alanlarda tarım arazilerinin miras 

yoluyla bölünmesinden kaynaklı bireylerin gelir düzeylerindeki azalmalar, kentlere göçün 

artması, kırsalda sanayideki daralma gibi nedenler ülkelerin kırsal alanları yeniden yapılanma 

sürecinde kırsal turizmi alternatif bir kalkınma stratejisi olarak değerlendirmelerine neden 

olmaktadır. Ülkemizde 13.09.2017 tarihli Tebliğ No: 2017/22 olan“ Kırsal Kalkınma 

Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ“ in 

Üçüncü bölümü Madde 8‟de kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında kırsal turizm 

yatırımlarının hibe desteği kapsamında değerlendirileceği hükmü yer almaktadır. Ġlgili tebliğ 

kapsamda 2020 yılı sonuna kadar kırsal alanda ekonomik ve sosyal geliĢmeyi sağlamak 

amacıyla tarım ve tarım dıĢı istihdamı geliĢtirmek, gelirleri artırmak için kırsal turizm 

alanında gerçek ve tüzel kiĢilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarına hibe ödemeleri 

yapılacağı kesinliğe kavuĢturulmuĢtur. Esasen ülkemizde kırsal turizme yönelik ilk 

uygulamalar 1980‟lerde Tursem Seyahat Acentesi‟nin Karadeniz bölgesinin çeĢitli köy 

evlerinde turistlere konaklama imkânı sağlaması ile baĢlamıĢtır. Günümüzde özellikle 

sürdürülebilir turizm politikası ile hayata geçirilen çok sayıda uygulamalar görülmektedir. Her 

ne kadar ülkemizde kırsal turizm çoğunlukla doğa yürüyüĢleri ve doğa sporlarını içine alan 

açık hava rekreasyon etkinlikleri, alıĢ veriĢ ve yemek içmeyi kapsayan günübirlik köy 

ziyaretlerini içerse de son zamanlarda Ġstanbul, Ġzmir, Muğla, Antalya, Bursa, Safranbolu gibi 

kültürel zenginliklere sahip kentlerin çevrelerindeki belde, kasaba, ilçe ve köylerde kırsal 

turizm faaliyetleri çeĢitlenmiĢtir (Uçar vd., 2010). Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, 

kamu ve özel sektör temsilcileri, üniversiteler, yurtdıĢı kalkınma programları gibi aktörlerin 

iĢbirlikleri ile gerçekleĢtirilen kırsal kalkınma projeleri (örneğin Ekolojik Çiftliklerde Tarım 

Turizmi, Gönüllü Bilgi ve Tecrübe Takası (TaTuTa), Doğu Anadolu Turizmini GeliĢtirme 

Projesi) kırsal turizme iliĢkin faaliyetlerin geliĢtirilmesinde büyük rol oynamaya devam 

etmektedir. Antalya-Çıralı bölgesi bu örneklerden biri olarak son yıllarda dikkat çekmektedir.  

Antalya'nın 70 km batısında yer alan Çıralı, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı olup, Ulupınar 

köyünün kıyıya açılmıĢ bir uzantısıdır. Sahilde Erentepe, iç kısımlarda Görece Dağı, Beycik, 

kuzeyinde Tahtalı Dağı, çevresinde ise Omurga Dağları, Çıralı ve Olimpos Harabeleri yer 
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almaktadır. Bölge, Anadolu Platosunun güneyini çevreleyen Torosların güneybatı uzantısı 

olan ve Batı Torosları oluĢturan kıvrımlı dağ silsilelerinden oluĢturmaktadır. Bölgede 

korunmuĢ bulunan kıyı kumul bitki örtüsünden, alpinik stepe kadar değiĢik vejetasyon 

kuĢakları vardır. 865 çeĢit takson ve yeni bulunan 6 tür vardır. Çoğunlukla Doğu Akdeniz 

Bölgesine ve tüm Akdeniz Bölgesine özgü bitki örtüsü yanında dere içlerinde Rano Turan ve 

Avro Sibirya elemanları bulunmaktadır. 3,2 km uzunluğundaki Çıralı Kumsalı' nın geniĢliği 

50-100 m arasında değiĢmektedir. Kıyıdan baĢlayarak yumuĢak bir eğimle yükselen Çıralı 

Kumsalı güneyde Olimpos, kuzeydeyse kayalık Karaburun'la sınırlanmıĢtır. Kumsal aynı 

zamanda deniz kaplumbağaları için Akdeniz'de önemli bir üreme alanıdır. Bölgede turizm 

yapıları 1980‟lerden itibaren artmıĢ olup turistik tesislerin çoğu pansiyon Ģeklindedir. 

Bölgenin doğal ve tarihi özellikleri arasında yer alan Çıralı Kıyı Ovası, Ulupınar Çayı, Çıralı 

Ovasını KuĢatan Dağlık Alan, YanartaĢ (Khimaira), patikalar ve Olimpos Antik Kenti ve 

Likya Yolu (Görsel 1) kırsal turizm geliĢimini destekleyen en önemli faktörlerdir (Yamaner, 

2008). 

Görsel 1. Çıralı- Likya Yolu Haritası 

 

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/yasam/likya-yolu, 2016  

Çıralı bölgesi kırsal turizm yapılanmasına uygun niteliği ve diğer turistik destinasyonlara 

oranla turistik değerler bakımından oldukça zengin bir bölge olarak uzun süredir hem yerli ve 

yabancı turistlerin cazibe merkezi olarak çekmekte hem de kırsal kalkınmaya ekonomik bir 

değer yaratmaktadır. Bölgede kırsal turizmden fayda yaratmaya yönelik sürekliliği sağlamada 

çeĢitli aktörlerin iĢbirlikleri ile farklı projeler tamamlanmıĢtır. 1997-2000 yılları arasında 

Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği- Avrupa Birliği LIFE 3. Ülkeler Programı iĢbirliği 

kapsamında “Türkiye'de Kıyı Yönetimi ve Turizm: Çıralı ve Belek Projesi”, 2004 yılında 

Ulupınar Kooperatifi- UNDP-GEF/SGP iĢbirliği kapsamında "Çıralı Ulupınar‟da Katılımcı 

Eko-Tarım Ve Eko-Turizm GeliĢim Planının Uygulanması” ve 2014 yılında Batı Akdeniz 

Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Antalya Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

tarafından yürütülen "Çıralı'da Eko Tatil" projesi çalıĢmaları Çıralı‟da kırsal turizmin 

https://www.ntv.com.tr/yasam/likya-yolu
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geliĢmesine katkı sağlayıcı nitelikte olmuĢtur. Mevcut araĢtırmada Çıralı bölgesinde uzun 

süredir devam ettiği gözlemlenen kırsal turizm faaliyetlerinin kırsal kalkınmaya 

olumlu/olumsuz etkilerini yerel halk ve iĢletme sahiplerinin bakıĢ açıları ile değerlendirmek 

sürdürülebilir kalkınma açısından dikkate değer bulunmuĢtur.  

3. ARAġTIRMA SÜRECĠ  

AraĢtırmanın kapsamı veri toplama sürecinde nitel ve nicel yöntemlerden yararlanılmıĢtır. 

Nitel araĢtırma kapsamında görüĢme, gözlem ve doküman incelemesi, nicel araĢtırma 

kapsamında ise soru formlarından yararlanılmıĢtır. Ġlgili yazın incelendiğinde yerel halkın 

kırsal turizme bakıĢ açısını değerlendiren araĢtırmalara ulaĢılmasına rağmen, bakıĢ açılarını 

değerlendirmeye yönelik ölçüm aracına rastlanmamıĢtır. Bu nedenle veri toplama aracı olarak 

kullanılan soru formu araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilmiĢtir. Soru formunda demografik 

bilgilerin yanı sıra bölgenin kırsal turizme uygun olup olmadığı, kırsal turizm faaliyetlerinin 

bölgeye olumlu/olumsuz etkileri, bölgede kırsal turizm faaliyetlerinin geliĢmesinin önündeki 

engeller/öneriler ve kırsal turizm faaliyetlerinin bölgenin kalkınmasındaki rolüne iliĢkin 

sorular yer almıĢtır. Sorular çoktan seçmeli ya da boĢluk doldurma biçiminde hazırlanmıĢtır. 

AraĢtırmada tesadüfi örneklemle seçilen 91 kiĢi ile yüzyüze görüĢmeler yapılarak soru 

formları doldurulmuĢtur. Örneklemin 76‟sı yerel halktan, 15‟i ise kırsal turizm faaliyetini 

gerçekleĢtiren konaklama iĢletmelerinden oluĢmuĢtur. 

4. BULGULAR  

AraĢtırmanın demografik bulguları yerel halk ve turizm hizmeti veren iĢletmeler olarak iki 

grupta değerlendirilmiĢtir. Yerel halka ait demografik bulgular katılımcıların %64‟ünün bay, 

%36‟sının bayan;  %79‟unun 35 yaĢ ve üstü, geriye kalanların 25-35 yaĢ aralığında olduğunu 

göstermiĢtir. Örneklemde yer alan yerel halkın tamamı 35 yıldan fazla süredir Çıralı‟da 

ikamet ettiklerini belirtmiĢtir. Ayrıca yerel halkın %92‟si kırsal turizme yönelik çeĢitli 

faaliyetler ile uğraĢtıklarını belirtmiĢtir. Kırsal turizm faaliyetini gerçekleĢtiren konaklama 

iĢletmelerine ait bulgular ise kalıtımcıların  %97‟sinin 35 yıldan fazla süredir Çıralı‟da ikamet 

ettiğini ve %91‟inin gelir elde ettiği tek mevcut iĢinin konaklama sektöründe olduğunu 

göstermiĢtir. ĠĢletme sahiplerinin %93‟ü 20 yıldan fazla süredir konaklama 

iĢletmeciliği/turizm iĢi ile uğraĢmaktadır. 

Mevcut çalıĢmada yüz yüze görüĢme yoluyla toplanan sorulara ait bulgular da yerel halk ve 

turizm hizmeti veren iĢletmeler olarak iki grupta değerlendirilmiĢtir. “Çıralı bölgesinin kırsal 

turizmin gelişmesi açısından uygun bir yer olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?” sorusuna 

yerel halkın %82‟si, iĢletme sahiplerinin ise %91‟i uygun olduğunu düĢündüklerini 

belirtmiĢlerdir. Bölgenin kırsal turizme uygunluğuna iliĢkin gerekçelerini ise yerel halkın 

%88‟i bölgede tarım turizmine uygun konaklama olanakları, köy pansiyonculuğu bulunması, 

%74‟ü bölgede I. Derece Doğal SĠT Alanı ve Arkeolojik SĠT Alanı bulunması ve %56‟sı 

bölgenin Ģehir merkezine ve diğer alternatif tatil merkezlerine yakın mesafede olması ile 

açıklamıĢtır. Aynı soru iĢletme sahiplerine yöneltildiğinde ise katılımcıların %97‟si günümüz 

turistlerinin doğal hayatla içiçe tatil yapma taleplerindeki artıĢ, %79‟u Mavi Bayrak‟lı plaj ve 
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% 69‟u kırsal turizmin bölgenin ekonomik düzeyine katkısı nedeniyle bölgenin kırsal turizme 

uygun olduğunu ifade etmiĢlerdir.  “Çıralı‟da kırsal turizm faaliyetlerinin bölgeye olumlu ve 

olumsuz etkileri nelerdir?” sorusuna yerel halkın %94‟ü gelir artıĢı, %83‟ü alt yapı ve üst 

yapının iyileĢmesi, %79‟u yerel kadın iĢgücünün bölge ekonomisine yarattığı katkı; iĢletme 

sahiplerinin %89‟u gelir artıĢı, %72‟si yerel iĢgücünün katılımının artması ve özellikle yerli 

halkın da konaklama sektörüne dahil olması ile rekabetin artması ve %68‟i bölgenin 

tanıtımına katkı nedeniyle kırsal turizmin bölgeye olumlu etkileri olduğunu düĢünmektedirler. 

Kırsal turizm faaliyetlerinin bölgeye olumsuz etkilerini ise tüm katılımcıların %96‟sı kırsal 

turizm ile birlikte bölgede kültürel yozlaĢmanın arttığı ve özellikle artan göç ile birlikte 

güvenlik sorunlarının oluĢtuğu biçiminde ifade etmiĢtir. “Çıralı‟da kırsal turizm 

faaliyetlerinin devam etmesini ister misiniz?” sorusuna yerel halkın %97‟si, iĢletme 

sahiplerinin tamamı “Evet” cevabını vermiĢtir. Çıralı‟da kırsal turizm faaliyetlerin 

geliĢmesinin önündeki engeller sorulduğunda ise her iki grup katılımcının %95‟i yağmurlu ve 

rüzgârlı aylarda yaĢanan alt yapı yetersizlikleri, %62‟si göç (Çıralı‟dan ayrılan genç nüfus), 

%57‟si otopark sorunu, 54‟ü günübirlik gelen konukların yarattığı çevre kirliliği olarak cevap 

vermiĢlerdir. Katılımcılar “Çıralı‟da kırsal turizm faaliyetleri nasıl geliştirilebilir?” sorusuna 

yerli halkın %69‟u faaliyetleri destekleyen kuruluĢların etkinliklerinin arttırılması, %58‟i 

bölgenin doğal, kültürel dokusunu bozacak yatırımlara yasal engel konulması, %46‟sı yerli 

halkın bilinç düzeyini yükseltecek eğitim/panel/toplantılarının sayısının arttırılması biçiminde 

yanıtlamıĢlardır. Aynı soruya iĢletme sahiplerinin %85‟i faaliyetleri destekleyen kuruluĢların 

etkinliklerinin artırılması, %74‟ü bölgenin tanıtımlarının artırılması ve %62‟si bölgede haksız 

rekabet yaratan faaliyetlere yasal engel konulması olarak cevap vermiĢlerdir. “Çıralı‟da kırsal 

turizm faaliyetlerini destekleyecek kurum veya kuruluş ya da destekler bulunmakta mıdır?” 

ifadesine iliĢkin her iki grup katılımcının tamamı 1990‟lı yıllardan itibaren baĢta Türkiye 

Doğal Hayatı Koruma Derneği, Antalya Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ulupınar 

Kooperatifi, Akdeniz Üniversite‟sinin çeĢitli birimleri olmak üzere destekleyen kuruluĢların 

olduğunu belirtmiĢtir. AraĢtırmanın son bulgusu ise her iki grupta yer alan toplam 91 kiĢinin 

tamamının kırsal turizmin bölgenin kalkınmasında etkili olduğuna dair ortak cevapları 

olmuĢtur.  

5. SONUÇ  

Kentlerde oluĢturulmuĢ kitle/geleneksel turizm bölgelerindekinin ötesinde, tarım odaklı bir 

üretimin sürdürüldüğü, köy ve kasabalar gibi küçük yerleĢim alanlarında yapılan turistik 

faaliyetler olarak kırsal turizmin kuĢkusuz kırsal kalkınma üzerindeki ekonomik,  sosyo-

kültürel ve fiziksel etkileri yadsınamaz bir gerçektir (Ongun ve Gövdere, 2015). Nitekim 

bölgelerarası geliĢmiĢlik farkı ve yoksulluğun çok olduğu ülkelerde kırsal turizm arz 

potansiyelinin etkin bir Ģekilde kullanılması ile kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği 

sağlanmaktadır. Turistik kaynakların aĢırı kullanımdan dolayı cazibesini yitirmiĢ kitle turizmi 

kıyaslandığında gelecekte kırsal turizmin sektörden daha fazla pay alarak istihdam ve geliri 

yükseltmesi ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın önemli bir aracı olması daha mümkün 

görülmektedir (Uçar vd., 2010).  
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Ülkemizde kırsal turizm faaliyetlerini arttırmaya yönelik yasal düzenlemeler ve hali hazırda 

devam etmekte olan çeĢitli projeler bulunmaktadır. Tüm çabaların arka planında kırsal 

turizmin kırsal kalkınmaya yaratacağı katma değer yer almaktadır. Bu nedenle kırsal turizm 

bölgelerinde faaliyetlere iliĢkin etkinliğin değerlendirilmesinde bilimsel araĢtırmalara ihtiyaç 

duyulmakta, bilhassa yerel halk ve iĢletmelerin kırsal turizme yönelik algıları önem 

kazanmaktadır. Çünkü kırsal turizmle ilgili planlama faaliyetlerinin odağında yerel halkın 

kalkınmasına en fazla faydayı sağlamak yer almaktadır. Mevcut çalıĢmada uzun süredir kırsal 

turizm uygulamaları ile dikkat çeken Antalya ili Çıralı bölgesinin yerel halk ve iĢletme 

sahiplerinin bakıĢ açıları ile kırsal kalkınmaya olumlu/olumsuz etkileri değerlendirilmiĢtir. 

KeĢfedici nitelikte olan bu çalıĢmada katılımcıların tamamı kırsal turizmin bölgenin 

kalkınmasında etkili olduğunu bu nedenle kırsal turizm faaliyetlerinin bölgede devam etmesi 

konusunda istekli olduklarını belirtmiĢtir. Son yıllarda tüm dünyada kitle turizmine alternatif 

olarak geliĢen kırsal turizme artan talep dikkat çekmektedir. Özellikle ekolojik 

sürdürülebilirliğe hassasiyet gösteren turistlerin sayısındaki artıĢ, kırsal bölgelerde doğal 

yaĢamla birlikte tatil yapma talebini de arttırmıĢtır. Kırsal alanların cazibe merkezleri haline 

gelmesi ile birlikte bölgelerde alt yapı ve üst yapı sorunları baĢta olmak üzere kırsal 

kalkınmayı engelleyen pek çok sorun daha hızlı çözümlenebilmektedir.  Çıralı bölgesindeki 

turist sayısındaki artıĢ dikkate alındığında, araĢtırmadaki katılımcıların kırsal turizm 

faaliyetlerini kırsal kalkınmanın önemli bir aracı olarak değerlendirmeleri beklenen bir durum 

olarak yorumlanabilir. Çünkü katılımcıların hemen hemen tamamı kırsal turizm faaliyetlerinin 

geliĢmesi önündeki en önemli engelin alt yapı yetersizlikleri olduğunu, kırsal turizm ile  

bölgede gelir artıĢı olduğunu ve kırsal turizm faaliyetlerinin geliĢtirilmesine iliĢkin en önemli 

önerilerinin kırsal turizm faaliyetlerini destekleyen kuruluĢların etkinliklerinin artırılması 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Sonuç olarak araĢtırmada Çıralı bölgesinde yıllardır devam etmekte 

olan kırsal turizmin devamlılığı konusunda yerel halkın ve iĢletme sahiplerinin taleplerinin 

varlığına dair ipuçlarına ulaĢılmıĢtır. Çıralı bölgesinde kültürel yozlaĢmaya uğramadan kırsal 

turizm faaliyetlerinin devam etmesi halinde bölgede ekonomik düzeyin artacağına ve alt yapı 

sorunlarının giderileceğine iliĢkin yerel halkın ve iĢletme sahiplerinin algısı sürdürülebilir 

kırsal kalkınma açısından dikkate değer bir örnek olarak değerlendirilebilir.    
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GLADYATÖR DÖVÜġLERĠ VE FUTBOL ĠLĠġKĠSĠ 

Doç.Dr.Müge Demir
1
, Mustafa Furkan Çırak

2
 

Özet 

Bütün dünyada en çok ilgi gören spor dalı olan futbol, aynı zamanda şiddet unsurlarının da 

sahnelendiği bir oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde futbol sahalarındaki 

şiddetin her geçen gün artarak gündeme gelmesi, dünya tarihinin en fazla şiddet içeren 

“gladyatör dövüşleri”ni akla getirmektedir. Antik Çağ‟ın en popüler oyunu ve gösteri /sporu 

olan bu oyunlar; tribün, seyirci, kazanma hırsı ve şiddet gibi unsurları ile futbolla pek çok 

ortak noktaya sahiptir.  

Bu bildiride, söz konusu iki gösteri oyununun benzerliklerini vurgulamayı amaçlamaktadır. 

Futbol ve gladyatör oyunlarının tarihsel gelişiminin inceleneceği bildiride, Türk futbol 

tarihinde yakın geçmişte oynanan ve yoğun şiddet içeren futbol maçlarından örnekler ile 

gladyatör oyunları arasında bağlantısal ilişki kurulmaya çalışılacaktır. Araştırma 

modellerinden; literatür taraması, tarihsel ve bağıntısal yöntem kullanılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Futbol, gladyatör, şiddet, taraftar 

Abstract 

Football, which is the most popular sport in the whole world, is also a stage where violence 

can be seen.  Nowadays, the increasing violence on the football fields day by day, brings to 

mind the world's most violent "gladiator fights". These games, which are the most popular 

game and show sport of Antiquity; have very common points with football with such elements 

as tribune, audience, the ambition of winning and violence. 

This paper aims to emphasize the similarities of the two demonstration games. In this 

statement on the historical development of football and gladiator games, a connection will 

tried to establish between intense violent football matches played in the recent past from 

Turkish football and the gladiator fights with examples.  As research models; literature 

review, historical and relational method will be used. 

Keywords: Football, gladiator, violence, supporters 
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1. GĠRĠġ 

1.1. Futbolun Ortaya ÇıkıĢı 

Futbolun ilk olarak nerede ve nasıl ortaya çıktığı kesin olarak belirlenememiĢtir. Eski 

Yunanlıların; Episkiros, Romalıların; Harpastum, Türklerin; Tepük adını verdikleri tarihi 

eserlerden Asya‟da, Çin, Japonya, Hindistan, Afrika‟da; Mısır, Amerika‟da; Meksika, 

Avrupa‟da; Yunanistan, Ġtalya, Fransa ve Ġngiltere, değiĢik kaynaklara göre futbolun 

oynandığı ülkelerdir (Urartu,1984:5). M.Ö. 2500 yılında Çin Ġmparatoru Huany-Ti askerlerine 

çeviklik talimi için iki direk arasından geçirilecek bir top oynattığı eski Çin kaynaklarından 

belirtilmektedir (Talimciler, 2014: 43). Bir diğer medeniyet olarak Eski Mısır Medeniyetine 

baktığımızda ise bazı hiyerogliflerde top oynayan insan figürleri göze çarpmaktadır. “Mısır‟da 

Merruka mezarlarındaki duvar resimlerinde çeĢitli futbolcu figürlerinin yanı sıra ayakla top 

oynayan insan Ģekillerine de rastlanmaktadır. Hatta Mısır‟ın kurak iklimi, bu toplardan bir 

kısmını günümüze kadar ulaĢmasını sağlamıĢtır. Kahire, Berlin ve Londra müzelerinde 

örnekleri bulunan bu topların 7,5 santim çapında, derinden veya sık dokunmuĢ ketenden 

yapılmıĢ zikzak dikiĢlerle dikilmiĢ, içleri kepek ve yosun kurusu gibi maddelerle doldurulmuĢ 

olduğu görülmektedir. Bunlar yaklaĢık olarak 2500 yıl öncesinde önceden kalmadır (Erdoğan, 

2009:12-13). Orta Asya Türklerinin tepük (tepmek, tekmelemek anlamında kullanılan bir 

sözcük) adı verilen bir oyunu oynadıkları KaĢgarlı Mahmud‟un Divan-ı Lügat-it Türk 

eserinde belirtilmektedir (Demir ve Talimciler, 2015: 17). Ayasofya kütüphanesinde 3029 

numarada kayıtlı Tarih-i Timur adlı eserde de Timur döneminde Türklerin, içi havayla 

doldurulmuĢ kuzu postundan yapılma toplarla oynadıkları; bu oyunda topa elle dokunmanın 

ve çizgiden dıĢarı çıkarmanın yasak olduğu yazılıdır ve Timur‟un bu oyunu askerlerine 

çeviklik talimi için yaptırdığı kaydedilmektedir (Arıpınar,1992). Top oyununun, Türklerin ve 

Moğolların değiĢik amaçlarla düzenledikleri Ģölen ve törenlerinde oldukça sık yer aldığı 

özellikle Ġlkbahar Ekinoksu (gün-gece eĢitliği) bayramında oynandığı belirtilmektedir 

(Yıldıran, 1996: 47-57).  

Futbolun Ġngiltere‟de ortaya çıkıĢı tartıĢma konusudur. Fransızlar oyunun, Normanlar 

tarafından Ġngiltere‟ye götürülen „la solule‟ den türediği görüĢündedirler. Ġtalyanlar ise 

Ġtalya‟dan gittiği görüĢündedirler (Bar, 2012). Ġngilizler ise bu oyunun milli oyunları 

olduğunu iddia ettikleri belirtilmektedir (Bahadır, 2006). Ancak ortada kesin olarak bilinen bir 

gerçek varsa, 12 Y.Y.‟dan itibaren ayaktopu oyununun Ġngiltere adalarında son derece yaygın 

bir biçimde oynandığıdır (Donuk ve ġenduran, 2006). Ġngiltere‟de futbol giderek köyler ve 

kasabalar arasında büyük bir rekabete, bu rekabet de giderek çatıĢmalara neden olmaya 

baĢlamıĢtır. Bunun üzerine 1314 yılında Kral II. Edward, yayınladığı bir fermanla Ġngiltere‟de 

futbolu yasaklamak zorunda kalmıĢtır (Bar, 2012). Daha sonra 19 Y.Y. baĢlarında futbol 

oyunu, Kral II. Charles tarafından serbest bırakılmıĢtır (Donuk ve ġenduran, 2006).   Ġlk 

futbol kulübü 1857 yılında kurulmuĢ olan Sheffield F. C. (Sheffield Football Club) adlı 

kulüptür. Sheffield F.C‟den sonra dünyaya yayılmaya baĢlayan futbol kulüpleri ağırlıklı 

olarak Latin Amerika‟da demiryollarında çalıĢan Ġngiliz iĢçiler sayesinde yaygınlaĢır 

(Azzellini ve Tihimmel, 2008).  
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1.2. Futbolun Türkiye‟deki GeliĢimi 

Türkiye‟de Osmanlı Devleti döneminden beri baĢlayan batılılaĢma hareketi çerçevesinde 

futbolda ülkeye giriĢ yapmıĢtır. Tanzimat döneminde baĢlayan Fransız etkisi ile birlikte beden 

eğitimi dersleri müfredata eklenmiĢ, bu derslerle birlikte Mekteb-i Sultani bünyesinde futbol, 

Robert Koleji bünyesinde ise basketbol ülkeye giriĢ yapmıĢtır (FiĢek, 1985. s. 44-47).  

Ġstanbul‟da ilk futbol kulüpleri Ġngiliz ve Rumlar tarafından kurulmuĢtur. 1902 yılında 

kurulan “Cadi-keu Football Clup” Ġstanbul‟un ilk futbol kulübü olma özelliğini taĢır. Daha 

sonra 1903 yılında kulüp üy6)eleri arasında çıkan anlaĢmazlık sonucu Ġngilizler bu kulüpten 

ayrılmıĢlar ve böylece “Moda Football Clup” kurulmuĢtur. 1904 yılında Elpis ve Ġmogene 

takımları kurulmuĢ ve böylelikle de 1903 yılında Ġstanbul Futbol Ligi bu dört takım arasında 

oynanmaya baĢlamıĢtır (TFF, 1992. s. 11-15). Futbolun ülkeye giriĢ yapmasını sağlayan 

Mekteb-i Sultani öğrencileri 1905 yılında Galatasaray‟ı kurmuĢlardır. “Maksatları Ġngilizler 

gibi toplu halde top oynamak, bir isme ve renge sahip olup, Türk olmayan takımları 

yenmekti” (Atabeyoğlu, 1991). Ülkemizde futbol, dünyadaki geliĢiminden farklı bir yol 

izlemiĢtir. Galatasaray – Fenerbahçe – BeĢiktaĢ – KarĢıyaka – Altay kulüpleri Ġstanbul ve 

Ġzmir‟de Türklük bilincini yaymıĢlar, yabancı iĢgal kuvvetlerine karĢı yapmıĢ oldukları 

karĢılaĢmalarda elde ettikleri baĢarılı sonuçlarla halka moral vermiĢlerdir (Talimciler, 

2014:76). 

1.3. Gladyatör DövüĢlerinin Ortaya ÇıkıĢı 

Gladyatör oyunlarının ortaya çıkıĢının, ölü kültüyle iliĢkili olduğu kabul edilmekte ve Roma 

Cumhuriyet Dönemi‟nin sonlarından itibaren esas düzenleniĢ amacından saparak, tamamıyla 

bir eğlence ve gösteri organizasyonu haline geldiği anlaĢılmaktadır. Bu yönüyle oyunlar, 

zaman içinde sadece salt ortaya çıkıĢ amacından uzaklaĢmakla kalmayıp; aynı zamanda 

önemli bir politik iĢlev vasıtası haline de dönüĢmüĢtür. BaĢlangıçta kendi yakınlarının 

cenazeleri dolayısıyla düzenledikleri gladyatör oyunlarında birbirleriyle boy ölçüĢen Roma 

aristokrasisi, Cumhuriyet Dönemi‟nin sonlarına doğru oyunları, tamamen politik bir gövde 

gösterisine dönüĢtürmüĢtür (Uzunaslan, 2005). M.S. 1. ve 2. Yüzyıllar boyunca gladyatör 

oyunları Roma hayatının ayrılmaz bir parçasıydı. Roma Ġmparatorluğu‟ndaki hemen hemen 

her orta büyüklükteki bir Ģehrin bir amfi tiyatrosu vardır. Burada düzenli olarak oyunlar 

tertiplenir ve her sosyal sınıftan insan eğlenmeye gelirdi. Ġmparatorlar gösterileri 

kamulaĢtırmıĢtı ve bunları halka dayanıĢma içinde olduklarını göstermek için kullanıyorlardı. 

Yalnız bu amaçla değil hem insanlar hem hayvanlar üzerinde neredeyse sınırsız derecede bir 

egemenlikleri olduğunu göstermek için de bu gösterilerden yararlanıyorlardı. Gladyatör 

oyunlarının bu kadar popüler olduğu göz önüne alınırsa, geç cumhuriyet ve imparatorluk 

dönemi Roma edebiyatında oyunların ortaya çıkıĢından sadece üç defa, o da çok kısa bir 

Ģekilde bahsedilmesi ĢaĢırtıcıdır. Bunun sebebi belki de gladyatör dövüĢlerinin Roma çıkıĢlı 

olmayıĢıdır; milliyetçi Romalılar belki de bunu duymak istemiyorlardı (Meijer, 2008:21).  
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Gladyatör oyunlarının nasıl ortaya çıktığını en güvenilir Ģekilde anlatan, M.Ö. 1. yüzyılın 

sonlarında yaĢamıĢ olan Yunan yazar Damascus‟lu Nikolaos‟tur: “Romalılar gladyatörlerle 

gösteriler düzenlediler. Bu, Etrüsklerden aldıkları bir alıĢkanlıktı. Sadece bayramlarda ve 

tiyatrolarda değil, Ģölenlerde de gladyatör gösterileri olurdu. Yani, belli insanlar dostlarını sık 

sık yemeğe ve hoĢça vakit geçirmeye davet ettiklerinde, orada ayrıca iki veya üç çift gladyatör 

de bulunabilirdi. Herkes bol bol yiyip içtikten sonra gladyatörler çağrılır, birinin boğazı 

kesildiğinde herkes zevkle alkıĢlardı. Bazen de birisi satın aldığı en güzel iki kadının, bir 

baĢkası da en sevdiği iki oğlanın dövüĢmesini vasiyet etmiĢ olabiliyordu.” 

1.4. Zamanımızın Modern Gladyatörleri: Futbolcular 

Gladyatör olan biri, halkın sevgisini kazanıyor ve birazcık yakıĢıklılarsa popülerliklerini 

arttırarak kadınlar tarafından daha çok ilgi görebilecek hale gelebiliyorlardı. Güzel kadınlarla 

zırhlara sahip olabiliyor ve halk arenada isimlerini haykırıyordu. Gladyatörler özellikle alt 

sınıf arasında büyük bir üne sahip olup, portreleri birçok halka açık mekânın duvarlarını 

süslemekteydi. Popülerlik seviyeleri ve halkın gözündeki imajları o kadar büyük bir seviyeye 

geliyordu ki, bu popülerliğin büyüsüne kapılan ve özgür olan insanlar da gladyatör olarak 

kariyer yapmak için gönüllü oluyorlardı. Gladyatörlerin popülaritesi ve onlara duyulan 

hayranlık arenada öldürdükleri kiĢilerle eĢdeğer bir Ģekilde artarken, futbolcuların ise 

stadyumlarda attıkları gollerle beraber artmıĢtır. Arenada gladyatörlerin ölümüne ve yaĢamına 

seyirciler karar verirken, futbol sahalarında da futbolcuların takımdaki geleceğine iliĢkin 

taraftarların önemli bir söz hakkı vardır. 

 

      Pepsi‟nin 2004 yılında yayınladığı ve dönemin en ünlü futbolcularına yer verdiği reklam 
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1.5. Gladyatör Oyunları Ġzleyicisi ve Futbol Maçları Ġzleyicisi 

Her iki topluluğunda birçok benzer yönü mevcuttur. Eski Roma‟da arena, kum anlamına gelir 

ve gladyatör oyunlarını izlemek isteyenler bu arenaya gelirlerdi. Günümüzde ise birçok spor 

salonu ve stadyumun adının yanında arena kelimesi vardır. Türk Telekom Arena, Ülker 

Arena, Vodafone Arena, Allianz Arena. Seyircilerin gladyatör oyunlarını izlerken yoğun bir 

Ģekilde yaĢadığı öldürme arzusu, futbol maçları seyircisinde yerini kazanma arzusuna 

bırakmıĢtır. Her iki grubun seyircileri de heterojen bir yapıya sahiptir. Hem alt tabaka hem de 

üst tabakadan seyirci kitleleri vardır. Gladyatörlere asıl hayranlık duyan tabaka alt tabaka 

iken, soylular onları sınıflandırmanın en altına koymuĢlardır. DövüĢleri ve antrenmanları 

dıĢında, mahzen ve yerin altında yaĢamaları da buna bir örnektir. Fakat üst tabaka 

gladyatörleri böyle aĢağılasa bile, oyun esnasında onlara saygı duyar ve diğer seyircilerle 

birlikte Ģiddetten keyif alırlardı. Futbol maçlarında da entelektüel ve eğitimli bir kiĢi, taraftar 

olarak maçı izlerken kendini kaybedebiliyor ve Ģiddetten keyif alıyor. 

Gladyatör dövüĢlerinde, seyirciler gladyatöre; öldür, gebert, gırtlağını kes anlamına gelen 

kelimeler söylerken, futbol maçlarında da durumun pek farklı olduğunu söyleyemeyiz. 

Stadyumlarda taraftarların söylediği bazı tezahüratlar; “Futbol Ģiddettir, futbol holiganlıktır, 

futbol adam bıçaklamaktır- Sabah erken kalktık, Sarıyer‟in uğruna ne canlar yaktık, gerekirse 

adam da kestik- Caddelerde rüzgar aklımda maç var, Ellerimde döner taĢlar sopalar, 

Kadıköy‟de çarĢı feneri kovalar- KasımpaĢa hastasıyız, psikopatın Allah‟ıyız, Alem buysa 

kral biziz, kafaları biz keseriz- Maçtan sonra istasyonda zincirlerle sopalarla, sizi bekler sizi 

ister Ankaragüçlü fanatikler- Bu sene Ģampiyon olacaksınız, futbolcu katili yapmayın bizi, 

Korkutmaz bizleri cezaevleri, ölümüne seviyoruz biz BeĢiktaĢ‟ı.” 

1.6. Gladyatör Oyunlarında ve Futbol Maçlarında Kullanılan Dil 

Gladyatör gösterilerinin yapılacağı gün yaklaĢtıkça, Ģehrin duvarları afiĢlerle donatılırdı. 

Bunlar genellikle oyunların neden düzenlendiğini, kaç gladyatör ve kaç vahĢi hayvanın yer 

alacağını anlatan rengârenk, çekici ilanlardı. Pompeii‟de bu plakalardan birkaç tane 

bulunmuĢtur (Meijer, 2008:114). Birisinde Ģunlar yazılıdır: Nero Caesar Augustus‟un ebedi 

rahibi D. Lucretius Sater Valens‟in sahip olduğu 20 çift gladyatör ve oğlu D. Lucretius 

Valens‟e ait 10 çift gladyatör, Pompeii‟de 8, 9, 10, 11 ve 12 Nisan‟da yapılacak olan 

dövüĢlerde yer alacaklardır. Ayrıca kanunen izin verilen vahĢi hayvan avı da yapılacak. 

Oturma yerlerinin üzeri güneĢlikle kaplanacaktır (Iuvenalis, 2006) Görüldüğü üzere ilan, 

kullandığı dil bakımından, çok fazla vahĢet ve Ģiddet uyandırmıyor. Kanunen izin verilen 

vahĢi hayvan avının yapılacağını söylerken, yasa dıĢı bir organizasyon yapmadıklarına dikkat 

çekiyor. Oturma yerlerinin üzeri güneĢlikle kaplanacaktır derken de seyircinin rahatını 

güvence altına alıyor ve keyifli bir gösteri olacağı izlenimi veriyor.  

Futbol maçlarının ve özellikle de yabancı takımlarla oynanacak maçların, medyada ilan ediliĢ 

Ģekline tanık olduktan sonra, hangi dilin daha Ģiddet içerikli olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizdeki gazeteler de maç öncesi ve de sonrası atılan bazı manĢetler; “Çak Roma‟ya, sok 

komaya-  Gidin, vurun, gelin- Silahlar bileniyor- Cimbom dövdü, öldüremedi- ĠĢte Parma, 

Fener bombala- Kartal horozu parçaladı- BeĢiktaĢ boğaları üç kez ĢiĢledi- Ġnönü‟de boğarız- 

Maç değil düello- Ya istiklal, ya ölüm maç- Haydi Türkiyem yolla füzelerini- Kısmetse bugün 

keseceğiz- Vur vur cimbom, dağıt Ģu Ġngiliz‟i- Kılıçlar çekildi- Aslan boğa kesti, Allah kabul 

etsin- Gazanız mübarek olsun- Tarihimizde iki Ġnönü savaĢı vardı. Üçüncüsü dün gece 
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yaĢandı. Ġki ezeli rakip, Ġnönü stadında adeta maça değil, cenge çıkmıĢtı… Tekmeler havada 

uçuĢtu… BaĢhakem M. BoĢat PaĢa, BeĢiktaĢ‟tan Ali Eren ve Ġlhanın, Fenerbahçe‟den Ümit 

Özat ve Ceyhun‟un kellesini kırmızı kartla uçurdu. Fenerin topçusu Serhat, rakip kaleyi iki 

süngü ile dağıttı. Kanarya Ģampiyonlar ligi taarruzu için süngü taktı- BeĢiktaĢ maçı bitti. 

ABD-Irak maçına bakalım.” Görüldüğü üzere ülkemizde futbolla ilgili atılan manĢetler, 

dünya tarihinin en kanlı oyunu olan gladyatör gösterilerinin ilanından daha sert bir dil 

içermektedir. Bir maç haberinden daha çok, bir savaĢ bildirisini, cihat çağrısını 

anımsatmaktadır. BaĢkomutana benzetilen ve paĢa unvanı verilen hakemler, savaĢçılara ve 

askerlere benzetilen futbolcular, Ģiddet içerikli söylemler, dehĢet uyandıran kelimeler ve 

savaĢa benzetilen futbol maçları… 

    2. ÜLKEMĠZDEKĠ FUTBOL KARġILAġMALARINI GLADYATÖR 

OYUNLARINA ÇEVĠREN MAÇLAR 

Ülkemizde oynanan futbol maçlarının gladyatör oyunlarından kesitler sunması birçok 

müsabakada yaĢanmıĢtır. Özellikle; Galatasaray, Fenerbahçe, BeĢiktaĢ ve Trabzonspor 

kulüplerinin birbiriyle oynadıkları müsabakalar fazlasıyla gergin bir atmosferde geçmekte ve 

çoğu zaman fazlasıyla Ģiddet içermektedir. Bu çalıĢmada, Ģiddet unsurlarının yoğun bir 

Ģekilde yaĢandığı ve kamuoyunun gündemini uzun süre meĢgul eden futbol maçları ele 

alınmıĢtır. 

 

2.1. 19 Mayıs 2007 Galatasaray Fenerbahçe Maçı 

Türk futbol tarihine sulu derbi olarak geçmiĢtir. Adeta savaĢı andıran bir maçtır. Sahaya 

yağan maddeler eĢliğinde, patlama sesleri ve hatta atılan meĢalelerle beraber tam anlamıyla 

Ali Sami Yen Stadyumu‟na bir savaĢ atmosferi yaĢatmıĢtır. Olaylar maç öncesinde baĢlamıĢ, 

kapalı tribünde taraftarlar polisle çatıĢmıĢtır. Polisin copuna ve biber gazına karĢılık, yumruk 

ve stat koltuklarını atarak cevap vermiĢlerdir. Birçok masum taraftar da bu arbedede 

yaralanmıĢtır. Maç sırasında sahaya binlerce pet ĢiĢe, meĢale atılmıĢ, koltuklar yakılmıĢtır. 

Saha kenarında görevini yapmaya çalıĢan foto muhabirler, kafalarına taburelerini 

geçirmiĢlerdir. Tribünlerden yükselen tezahürat ise “DiĢe diĢ, kana kan, intikam intikamdır”.  

Tüm bu olaylara rağmen maç tatil edilmemiĢ ve bu Ģekilde sona ermiĢtir. Maçtan sonra birçok 

taraftar gözaltına alınmıĢ, Galatasaray‟a da beĢ maç seyircisiz oynama cezası verilmiĢtir. 
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2.2. 12 Nisan 2009 Galatasaray Fenerbahçe Maçı 

12 Nisan 2009‟da 0-0 devam eden karĢılaĢmanın son dakikaları yaklaĢırken, iki takımın 

oyuncuları birbirine girmiĢlerdir. Olaylar, Fenerbahçeli futbolcu Lugano‟nun Emre AĢık‟a 

kafa atmasıyla baĢlamıĢ ve diğer futbolcuların müdahil olmasıyla büyümüĢtür. Futbolcuların 

kendilerini nasıl kaybettiği, milli takımdan yakın arkadaĢ olan Arda Turan ve Semih 

ġentürk‟ün yumruklaĢmasından da anlaĢılmaktadır. 

 

 

2.3. 1 Nisan 2012 Trabzonspor Fenerbahçe Maçı 

3 Temmuz 2011 yılında patlak veren Ģike süreci, futbol tarihimizin en tartıĢmalı ve gerilimli 

dönemin baĢlangıcı olmuĢtur. Ülkemizin önde gelen spor kulüplerinden Trabzonspor ve 

Fenerbahçe arasındaki bir türlü giderilemeyen kavganın fitili ateĢlenmiĢtir. 2010-2011 

sezonunda Fenerbahçe‟nin Ģampiyonluğu tescil edilse de o sezon ligi ikinci bitiren 

Trabzonspor bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Ġki takım arasında bu süreçten sonra özellikle 

Trabzon‟da oynanan bütün maçlarda, saha içi ve saha dıĢında birçok Ģiddetli olay yaĢandı. Bu 

olayların yaĢanmasında; futbolculardan taraftarlara, taraftarlardan yönetimlere kadar birçok 

suçlu bulunmaktadır. 1 Nisan 2012 yılında Avni Aker Stadyumu‟nda oynanan maç, 3 

Temmuz sürecinden sonra Trabzon‟da oynanan ilk maçtır. Fenerbahçe Kulübü bu maç öncesi, 

Trabzon‟da değil Rize‟de konaklamıĢ, özel korumalar getirmiĢ, Trabzon valiliği ve 

emniyetinden ek koruma istemiĢtir. Maç beklenildiği gibi fazlasıyla gergin bir atmosferde 

baĢlamıĢ, tribünlerden sahaya birçok yabancı madde atılmıĢtır. Kendini Ģiddete ve 

holiganizme iyice kaptıran taraftarlar, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel‟e bıçak 

fırlatmıĢtır. 
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2.4. 12 Mayıs 2012 Fenerbahçe Galatasaray Maçı 

Maç ġükrü Saraçoğlu Stadı‟nda oynanmıĢ ve 0-0 berabere bitmiĢtir. Bu skorla Galatasaray 

Ģampiyonluğunu ilan etmiĢtir. Maçın ardından saha dıĢı ve saha içinde birçok olay yaĢanmıĢ, 

taraftarlar emniyet güçlerine saldırmıĢtır. Olayların ilk kıvılcımı maç sonrası saha içinde 

çıkmıĢ, sahaya giren Fenerbahçeli taraftarlar kırdıkları koltuklarla polise saldırmıĢtır. Stat 

içerisinde bulunan yüzlerce güvenlik güçlerine zor anlar yaĢatan taraftarların saldırıları 

koridora kadar ulaĢmıĢ ve güvenlik güçleri de taraftarlara biber gazı ve coplarla karĢılık 

vermiĢtir. Stat içinde çıkan olaylar, sonrasında stat dıĢına da yansırken, çevrede bulunan çok 

sayıda büfe, ĠETT durağı, sokak lambası ve kaldırım taĢları zarar görmüĢtür. Taraftarlar 

benzin istasyonunda iki polis aracını devirmiĢ ve ateĢe vermiĢlerdir. Olaylar sonrasında 

onlarca kiĢi gözaltına alınmıĢ ve görülen ilk davada olaylar saha içi ve saha dıĢı olarak ikiye 

ayrılmıĢtır. 

 

2.5. 19 Nisan 2018 Fenerbahçe BeĢiktaĢ Maçı 

Müsabaka devam ettiği sırada BeĢiktaĢ kalecisi Tolga Zengin‟in Fenerbahçe tribünleriyle 

diyaloğa girmesi üzerine olayların fitili ateĢlenmiĢtir. Oyuncusunu olay yerinden 

uzaklaĢtırmak için yanına giden BeĢiktaĢ futbol takımının altmıĢ beĢ yaĢındaki teknik 

direktörü ġenol GüneĢ‟in üstüne yabancı madde atılmıĢtır. Yabancı maddenin vücuduna 

isabet etmesiyle yere düĢen ġenol GüneĢ, futbolcularının yardımıyla kaldırılmıĢ ve BeĢiktaĢ 

futbol takımı ile hakemler soyunma odasına girmiĢlerdir. Öfkeli tribünler bu esnada da 

yabancı madde atımını sürdürürken, soyunma odasının koridorlarında ise iki takım görevlileri 

birbirine girmiĢtir. Maç hakem tarafından iptal edilmiĢtir. Soyunma odasında kafasına dikiĢ 

atılan ve tansiyonu düĢen ġenol GüneĢ, stadyuma gelen ambulansla birlikte hastaneye 

kaldırılmıĢtır.  
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3. SONUÇ 

Futbolda Ģiddetin getirdiği sonuçlar ne yazık ki sadece verilen örneklerdeki kavgalarla sınırlı 

kalmıyor. 14 Aralık 1991 tarihindeki Galatasaray-BeĢiktaĢ maçından sonra boynundaki siyah 

beyaz renklerdeki Juventus atkısından dolayı dövülerek katledilen Oktay Akdemir, 12 Mayıs 

2013 tarihindeki Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası bıçaklanarak katledilen 19 yaĢındaki 

Burak Yıldırım, 2 Aralık 2018 tarihindeki BeĢiktaĢ-Galatasaray maçını izlediği sırada gol 

sevincini abarttığı gerekçesiyle baĢına demir sopalarla vurularak katledilen ve beĢ yaĢında bir 

çocuk babası olan Mehmet Tutulkan, futbol ve tribün terörünün sonucu olarak ortaya çıkan 

vahĢeti gözler önüne sermektedir. 

Duygusal boĢalım yaĢamak ve eğlenmek isteyen kitleler, iki farklı çağda da söz konusu 

gösteri oyunlarına büyük bir ilgi göstermiĢlerdir. Antik Çağ‟da insanların gladyatör oyunlarını 

yemek ihtiyaçlarının yanında en büyük gereksinim olarak gördükleri bilinmektedir. 

Günümüzde de futbol; iĢsizlik, ekonomik sıkıntı ve sosyal çöküntü yaĢayan insanların bir 

kaçıĢ noktası olmuĢtur. Kendilerini bir gladyatörle özdeĢleĢtirip, onun hayranı olan antik çağ 

insanının yerini, futbol takımlarına aidiyet hisseden modern insan almıĢtır. Bu sahiplenme 

duygusunun yanında, futbolun medyadaki kıĢkırtıcı yansımaları ve nefret söylemi içeren 

tezahüratlar, Ģiddeti kaçınılmaz kılmıĢtır. 

ÇalıĢmada yer alan her iki gösteri oyunun da politik bir iĢlevi mevcuttur.  Gladyatör 

oyunlarının gerçekleĢtiği kolezyumun yapılma nedenlerinden biri, halkın toplumsal sorunlar 

üzerine düĢünmesini engellemek ve kitleleri oyalamaktır. Portekiz‟i 30 yıl boyunca 

diktatörlükle yöneten Salazar, “Futbol olamasaydı bu ülkeyi yarım saat bile idare 

edemezdim”, cümlesiyle futbolun politik iĢlevini iĢaret etmiĢtir. 

Futbol ve futbol sahalarında yaĢananların gerçek anlamda nedenlerinin tespit edilebilmesinin 

yolunun daha derinlikli çalıĢmalar gerçekleĢtirmekten geçtiğinin bilincindeyiz. Fakat, 

bireylerin küçük yaĢlardan itibaren farklı sanatsal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesi, 

hayat standartlarının yükselmesi, medyanın kıĢkırtıcı ve tahrik edici söylemleri terk etmesi 

unsurlarının futbolda Ģiddetin önüne geçilmesi açısından önem taĢıdığı görüĢündeyiz. 
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The Role of Gastronomic Values in Edirne‟ Destination Marketing 

Çiğdem UNURLU
1
 

Abstract 

This article documents a study of the effect of culinary tourism on destination marketing. In particular, 

the objective of research is to evaluate the situation in terms of the role of the local or regional foods 

on destination marketing in Edirne. In order to appraise the situation in point of relationship between 

local foods and destination marketing a questionnaire was conducted on travel agencies in Edirne.  

The questionnaire items were scored on a 6 point likert scale, ranging from “strongly disagree” to 

“strongly agree”. Additionally, the literature review consisted of three parts namely culinary tourism, 

destination marketing and the local foods of Edirne.  

Key Words: Culinary Tourism, Destination Marketing, Local Foods of Edirne  

1. Introduction 

In recent years, however, a few studies have addressed food consumption and described local 

food experiences in hospitality and tourism environments; from general arguments about 

tourist dining behaviour and tourist food consumption at a tourist destination (Kim et. al., 

2013: 485). On the other hand, it is observed that gastronomy has an increasing significance 

when the tourist consumption trends are followed across the world.  Culinary tourism, which 

means food-drink tourism, could be regarded as a segment of cultural tourism.  In addition to 

this, the incresing demand on these cultural elements which are produced by food-drink 

businesses has added valuable contributions to both tourism sector and state economy. 

Therefore, a tourism destination that seeks to develop culinary tourism products must 

combine the featured culinary cultures with tourism resources to support the culinary tourism 

strategies. Because foods can help consumers to realize the beauty of foreign culinary cultures 

and promote the culinary cultural images of the tourism destinations, constructing indicators 

for culinary tourism strategies is important for countries developing culinary tourism (Horng 

and Tsai, 2012: 797). As a result, this study is to evaluate the situation in terms of the role of 

the local or regional foods on destination marketing. In this study, in order to appraise the 

situation in point of relationship between local foods and destination marketing a 

questionnaire was conducted on travel agencies in Edirne. 

2. Literature Review  

More and more people are attracted to travel and visit tourism destinations to taste unique and 

authentic culinary products. Culinary tourism can create distinctive atmospheres that are so 

important for an unforgettable travel experience by connecting the tourist with local culture, 

landscape, and food (Ottenbacher and Harrington, 2013:3; Taylor and Muir, 2012: 134). In 

2009, food and dining consumption in Canada during holidays ranked second in tourist 
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expenditures. In England, an in-depth study of the tourist food market conducted by Enteleca 

Research and Consultancy revealed that 72% of tourists visiting that country were interested 

in local food during their visit. Other recent research indicated that tourists spend about 40% 

of their budget on food during their journeys in Scotland. According to Pomero, culinary 

tourism in Australia and Canada generated $1 billion annually and could generate as much as 

$7.2 billion by 2010. These statistics portray food as an important element to tourists traveling 

to their destinations and as a key contributor to local economies (Chiung-Tzu Lucetta Tsai, 

2013: 250). In addition to this, previous studies have examined different aspects of food; for 

example (Chiung-Tzu Lucetta Tsai, 2013: 251).  

-Food tourism as one element of destination marketing. 

-Food as a determinant of destination image. 

-Attractions and impediments of local foods. 

-Food as an initiative in regional development.  

-Tourist motivations relating to food. 

-The relationship between food consumption and dining experiences. 

2.1. Culinary Tourism  

Culinary tourism is about food as a subject and medium of destination and a vehicle, for 

tourism. It is about individuals exploring foods new to them as well as using food to explore 

new cultures and ways of being. It is about groups using food to "sell" their histories and to 

construct marketable and publicly attractive identities, and it is about individuals satisfying 

curiosity (Long, 2004:20), and also Wolf describes culinary tourism as the combination of 

traveling, exploration, and enjoyment of food and drinks with unique and memorable 

gastronomic experiences. Consequently, culinary travel is not only “exploration and 

adventure” (Ottenbacher and Harrington, 2013:3 ; Smith and Costello, 2008: 99; Karım and 

Chı, 2010, 533).  Culinary tourism is different from other forms of travelling in that there is a 

pre-determined motivation for seeking out food experiences. Lucy Long defines culinary 

tourism as “the intentional, exploratory participation in the foodways of an other” and she 

emphasises the “individual as an active agent in constructing meanings within a tourist 

experience.” (Stove and Johnstone, 2012: 464; Karım and Chı, 2010, 533). On the other hand, 

culinary tourism is a growing tourism market (Cañizares and Guzmán, 2011: 231) that has the 

potential to generate millions of dollars in the economy. Culinary programs and activities 

include food festivals and shows, cooking schools, visits to farms and wineries, food markets, 

restaurants, and epicurean retreats and resorts (Taylor and Muir, 2012: 133; Smith and 

Costello, 2008: 10 ; Okumus et. al. , 2013: 411). According to Ignatov and Smith, culinary 

tourism allows tourists to enhance their self-awareness and sensual exploration of the food 

and beverage of destinations, which differs greatly from the normal food and beverage  

consumption in ordinary tourism activities (Horng and Tsai, 2012: 798).  
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2.2. Relationship Between Local Food and Destination Marketing  

Currently, local food and related culinary experiences are offered as one worthy option – a 

cultural dimension – which benefits both hosts and guests (Björk and Räisänen, 2014: 296). 

Destinations need to differentiate themselves from their competitors through highlighting 

their unique tangible and intangible products and services. By using and promoting local 

cuisines, destinations can differentiate themselves in the eyes of potential customers (Okumus 

et. al., 2013, 413 ; Björk and Räisänen, 2014). However, the attitude and the motivation to 

consume food and search for experiences related to food vary among travelers. Some travelers 

have a special interest in food and culinary experiences, where the expected food experiences 

may function as triggers for destination choice  (Björk and Räisänen, 2014: 297). 

Furthermore, culinary tourism has gained worldwide reputation as niche marketing in the 

tourism industry, and destinations are capitalizing on the potential to promote their cuisine as 

a unique product (Karım and Chı, 2010, 532). Besides, recent research has shown that tourists 

spend almost 40% of their budget on food when traveling. It shows that there is a symbiotic 

relationship between food and the tourism industry. More importantly, food has been 

recognized as an effective promotional and positioning tool of a destination (Karım and Chı, 

2010, 532). According to Kivela and Crotts, gastronomy plays an important role in the way in 

which tourists experience their visit, indicating that some travellers even return to the same 

destination to savour its cuisine (Cañizares ande Guzmán, 2011: 232). In essence, local food 

can be used for differentiation in the context of marketing activities (Beer et. al., 2012: 108), 

and as a fundamental element in the process of sustainable tourism development (Björk and 

Räisänen, 2014: 296 ; Lee and Arcodia, 2011). 

2.3. Local Food of Edirne  

Edirne has a rich local cuisine due to its rich history. The cuisine of Edirne reflecting all the 

flavors of Ottoman Empire is mainly known with its gastronomic elements such as cheese 

made by ewe milk, sunflower oil, almond paste, bitter almond cookies and kavala cookies.  

At the same time, local food of Edirne is like this (www.edirnekulturturizm.gov.tr: 

08.11.2014):  

Dishes: Tava Ciğer (fried liver), Kadınbudu Köfte (fried meatballs with rice),  

Karnıyarık (split aubergines with meat filling), Mamzana (an appatizer of aubergines 

salad), İmambayıldı (split aubergines with onions, garlic and tomato filling), Soğanlı 

Yumurta (egg with onion), Taze Fasulye (green beans), Kapuska (cabbage with meat), 

Lahana Sarma (wrapped cabbage leaves), Papaz Yahni (meat and shallots stew seasoned 

garlic vinegar and cumin), Soğanlı Tavuk Yahni (chicken stew with onion), Tavuk 

Kavurması (roasted chicken), Piyaziye (stuffed onion), Elma Dolma (stuffed apple), Rumeli 

Musakkası (Rumelia ragout), Kabak Bastı-Kabak Kalyesi (squash with meat or olive oil)), 

Zirva (meat with dried fruit), Mutancana (roasted meat with almond and fig), Elbasan 

Tava (sauced lamp), Hünkâr Beğendi(lamb stew served on mashed eggplant), Maydanozlu 

http://www.edirnekulturturizm.gov.tr/TR,90060/imam-bayildi.html
http://www.edirnekulturturizm.gov.tr/TR,90060/imam-bayildi.html
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Ekşili Köfte (meatballs with parsley and rice in egg and lemon sauce), Ekşili Köfte 

(meatballs with rice in egg and lemon sauce), Yaprak Kebap (sliced kebab with sauce), Taze 

Soğanlı Kapama (lamb stew with spring onions), Ciğer Sarma (wrapped lamb liver), 

Arpacık Soğanlı Kapama  (lamb stew with shallots) 

Pastry: Ispanak Mücver (spinach patty), Kabak Mücver (squash patty), Akıtma (crepe), 

Bulgurlu Kol Böreği (pastry with crapped wheat), Çiğ Börek (fried dough with meat filling), 

Kandilli Mantı (Turkish type ravioli).  

Desserts: Zerde (saffron and rice dessert), Sütlaç (milk puding with rice), Sepet Hurması 

(syrup-soaked pastry), Ġrmik Helvası (semolina dessert), Gerdan Tatlısı (ewe neck dessert 

with fruit), Gaziler Helvası (semolina and almond dessert), Cevizli Oturtma (walnut dessert), 

Bademli Baklava (multilayered flaky pastry with walnuts, pistachios), Badem Ezmesi 

(almond paste), Peynir Tatlısı (cheese dessert), Acı Badem Kurabiyesi (bitter almond 

cookies). 

3. Methodology  

The objective of this study is (1) to identify the current situation of local food of Edirne as an 

element of tourist attraction, (2) to determine the role of local foods in the marketing 

strategies of Edirne as a destination, (3) to identify the constraints of local foods of Edirne in 

destination marketing.  

In order to appraise the situation in point of relationship between local food and destination 

marketing a questionnaire was conducted on travel agencies in Edirne. The questionnaire 

items were scored on a 6 point Likert scale, ranging from “strongly disagree” to “strongly 

agree”. This study was based on the measures of Rand, Heath and Alberts (2014).  According 

to travel agencies‟ perception, the relationship between local foods of Edirne and destination 

marketing was measured by thirty two items. Data were analysed by using SPSS. There are 

fifteen travel agencies in Edirne. Data were also collected via face-to-face interviews with 

multiple informants (travel agencies in Edirne). 50 questionnaires were distributed. A total of 

29 usable questionnaires were obtained. Descriptives statistics expressed as mean were 

calculated in terms of the current situation of local food of Edirne, the supportive role of local 

foods of Edirne in destination marketing and the constraints of destination marketing.  

4. Findings 

The results of the study are summarised in Table 1, Table 2,  Table 3, Table 4  and Table 5. 
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Table 1: Major Components of Culinary Tourism 

Major Components of Culinary Tourism Mean  

Speciality restaurants  4,25 

Locally  produced food products  4,43 

Special cuisine and food routes  3,79 

Food festivals  4,18 

Special food events 3,39 

*(n = 28) number of respondents that indicated food as a major attraction. 

Major components of culinary tourism is reflected in Table 1. The travel agencies in Edirne 

think that speciality restaurants, locally produced food products and food festivals are major 

components of culinary tourism. On the other hand, special food events, special cuisine/ food 

routes are not major components of culinary tourism completely. 

Table 2: Local Food is Used as a Marketing Tool 

Local Food is Used as a Marketing Tool Mean 

Speciality restaurant/eating place promotion  3,39 

Food festivals  3,82 

Included in locally produced food product promotions  4,46 

Special food promotional events  4,46 

*(n = 28) number of respondents that indicated that local food is used as a marketing tool/activity. 

The usage of local food as a marketing tool is reflected table 2. The travel agencies in Edirne 

believe that locally produced food product promotions, special food promotional events are 

used as a marketing tool. On the other hand, food festivals, speciality restaurant/eating place 

promotion are not used as a marketing tool completely.  

Table 3: Communication Tools Used in Food Marketing 

Communication Tools Used in Food Marketing Mean  

Included in marketing tools/brochures/pamphlets  4,36 

Included in advertising initiatives/radio/TV/media/printed 

material/advertising/publicity  
3,86 

A key element of the image/branding identity 4,07 

Included in trade/consumer exhibitions/shows 3,50 

Included in web promotion  3,50 

*(n = 28) number of respondents that indicated that local/regional food is used as a marketing 

tool/activity. 

Table 3 reflects coomunication tools in food marketing. The travel agencies in Edirne 

consider that brochures/pamphlets are used as communication tools in food marketing but 

web promotion, in trade, consumer exhibitions, shows, in advertising 

initiatives/radio/TV/media/printed material/advertising/publicity are not used as 

communication tools in food marketing completely.   
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Table 4: Promotional Gaps/Constraints of Food Promotion in a Destination 

Promotional Gaps/Constraints of Food Promotion in a 

Destination 
Mean  

Insufficient funds available to develop and promote the food 

experience  
3,68 

No special food events are organized  3,64 

In spite of our potential food is not promoted as a special tourist 

attraction  
3,96 

Food is not included in any media coverage of the destination  4,00 

Food does not feature in any of the brochures/pamphlets of the 

destination  
3,04 

No speciality restaurants/eating places that offer local/regional 

foods  
2,68 

No regional branding of locally produced food products 3,18 

No locally produced food products are exported 4,04 

*(n = 28) number of respondents indicating that there are gaps/constraints in the promotion of food in 

a destination.     

Table 4 reflects promotional constraints in food promotion in a destination. The travel 

agencies in Edirne see that:  

-The funds to develop and promote the food experience are insufficient, 

-Special food events are not organized, 

-Local food is not used as a special tourist attraction, 

-Local food does not feature in any of brochures of the destination, 

-There are some speciality restaurants that offer local food, 

-There isn‟n any regional branding of locally produced food products, 

-Locally produced food products aren‟t exported. 
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Table 5: Initiatives Required to Address Gaps/Constraints in Food Promotion 

Initiatives Required to Address Gaps/Constraints in Food 

Promotion 
Mean 

Marketing strategy/initiatives/procedures  4,25 

Branding/promotion of local products/menus reflecting local food  4,25 

Promotional material required/advertisements  4,43 

Development of a culinary route  4,46 

Organisation of food festivals/food promotion/exhibitions  4,43 

Sponsors/funding 4,11 

Training to staff of DMOs and educating providers  4,82 

Tourism policy incorporation of food tourism/sustainability of 

local food  4,54 

Package food together with other key attractions in destination  4,64 

Improve food service standards and quality 4,75 

*(n = 28) number of respondents indicating that there are gaps/constraints in the promotion of food in 

a destination. 

Initiatives Required to Address Gaps/Constraints in Food Promotion are reflected in Table 5. 

The travel agencies in Edirne think that:  

-There are some constraints on Marketing strategy/initiatives/procedures in the promotion of 

food in a destination. 

-Some promotional materials and advertisements are required, 

- Development of a culinary route is required, 

-The staff of DMOs must be educated, 

-Some sponsors are needed, 

-The emprovement of food service standart and quality is required. 

5. Conclusion 

Destinations must realise the importance of local food and drink in the tourism offer and their 

contribution to unique visitation experiences, as well as the local economy. This enables rural 

destinations, such as Monmouthshire, to capitalise on their principal assets as a tourism 

destination, that is, their distinctive culture and agricultural links. We need to emphasize the 

flavour of the location and teach local communities about our product (Tang and Jones, 2005: 

71). Local food markets serve the needs of a wide range of local stakeholders, including local 

inhabitants, retailers, farmers, producers, restaurants and, eventually, the entire community. 

Contemporary consumers are increasingly searching for locally produced ingredients and 

food, highlighting a business opportunity of interest for both local food producers and service 

providers. Local food provides a gateaway into a destination‟s intangible heritage  (Björk and 

Räisänen, 2014: 296).  
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 Gastronomic tourism has major contributions to the increase in market share of Turkey and 

its tourism income, in the number of high-income group tourists, in the amount of individual 

spendings and the lenght of accommodation period and the decrease of seasonality by 

spreading tourism along 12 months of the year. Moreover, local food has a valuable role in 

the marketing of Edirne as a destination. In order to increase the role of local food in 

destination marketing, special food-drink events and food festivals should be organized. Also, 

the service quality of the restaurants serving local food should be improved and the local food 

should take more place in brochures and leaflets. Furthermore, local food should be advertised 

in websites and related promotions shoul be organized and more time and place should be 

given to local food in mass media. Finally, marketing local food along with other attractions 

of Edirne should be taken into account.  
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OSMANLI SARAY MUTFAĞINDAN   GÜNÜMÜZE KULLANIMI 

DEVAM EDEN BAHARATLAR 

 SPICES THAT CONTINUE TO BE USED FROM OTTOMAN CUISINE 

UNTIL TODAY 

Gürkan KALKAN
1
, Rüzgar SÜNBÜL

2
 

Özet 
Bu çalışmada amaçlanan, Osmanlı mutfağında baharat kullanımın önemi, baharatların 

kullanım alanları ve baharatların Türk yemekleriyle uyumunu inceleyerek hangi baharatların 

günümüz mutfağına aktarıldığını tespit etmektir. Çalışmanın yazın kısmında Osmanlı saray 

mutfağı, Osmanlı mutfağı yeme içme kültürü, Türk mutfağı yeme içme alışkanlıkları, Osmanlı 

mutfağı ve baharatlar terimlerinin kavramsal analizleri yapılmış olup yiyecek içecek 

kültürümüz, Türk ve Osmanlı mutfağının tarihsel gelişimi ve baharat kullanımı hakkında 

bilgiler verilmiştir. Araştırmanın ilk bölümünde Osmanlı mutfağının tarihi gelişmesi ve hangi 

dönemlerde hangi yiyecek içecek alışkanlıklarının olduğundan ve buna bağlı olarak hangi 

baharatların kullanıldığından bahsedilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümüne gelindiğinde 

baharatın ne olduğundan, Türk mutfak kültüründe ki yeri ve öneminden, Osmanlı mutfağında 

kullanılan baharatlardan ve geçmişten günümüze taşıdığımız baharatlardan bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Baharat, Türk Mutfağı, Osmanlı Mutfağı 

 

Abstract 

The aim of this study is to determine the importance of using spices in Ottoman cuisine, the 

usage areas and the harmony of spices with Turkish food and to determine which spices are 

transferred up to now. In the literature section of the study, conceptual analysis of Ottoman 

palace cuisine, Ottoman cuisine eating and drinking culture, Turkish cuisine eating and 

drinking habits, Ottoman cuisine and spices terms were made and also given the use of 

spices, food and beverage culture, the historical development of Turkish and Ottoman cuisine. 

In the first part of the study, the historical development of Ottoman cuisine and the periods of 

food and beverage habits and the use of spices were mentioned. In the second part of the 

study, what the spice is, the place and importance of Turkish cuisine in the culture, used 

spices in Ottoman cuisine, and also were mentioned the spices that we carry from the past to 

the present. 

Keywords: Spices, Turkish Cuisine, Ottoman Cuisine 
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1. GĠRĠġ 

Canlıların yaĢamsal faaliyetlerinin devamlılığını sağlayabilmesi ruhsal ve bedensel olarak 

sürdürülebilir olması için öncelikli ihtiyaç duydukları ürün yemektir. Yeme alıĢkanlığı 

insanların beslenme ve yaĢamsal faaliyetlerinden doğrudan etkilenmektedir. Yemekler, 

içerisinde hem yeme kültürünü hem de yemek yiyenlerin yaĢamsal çıktılarının kültürünü 

taĢımaktadır. Yemekler coğrafi Ģartlar, toplumlar, yaĢam Ģekilleri ve diğer birçok etkenden 

etkilenerek farklılıklar arz etmektedir (Albayrak, 2013:5001).Yiyeceklerin tarz, ürün ve 

piĢirme olarak Ģekillenmesi ve yenilebilir hale gelmesinde birçok etkenin rol oynadığı 

bilinmektedir. Yiyecekleri renk, hoĢ koku ve görsellik konusunda destekleyen yardımcı 

ürünlerden bir tanesi baharatlardır. Baharatların milattan önce 4 binli yıllardan itibaren 

mutfaklara girmeye ve kullanılmaya baĢlanıldığı bilinmektedir. Baharatlar üzerine yazılı 

olarak oluĢturulan ilk esere de Mısırlılar da rastlanmaktadır (Demirçivici ve AltaĢ,2016:90). 

Baharat kelimesini Türklerin, Arapçadan aldıkları ve bu kelimenin koku anlamını ifade ettiği 

bilinmektedir( Demirçivici, 2016). Baharatlar önceki dönemlerden bu yana sadece 

yemeklerde değil aynı zamanda kozmetik, dini etkinlikler ve sağlık gibi birçok alanda 

kullanılmıĢtır( Göncü ve Akın, 2017:44). Baharatlar gıdaların lezzetini korumak ve 

geliĢtirmek istenmesinin yanında tüketicinin iĢtahını arttırmak içinde kullanılmıĢtır (Sharangi, 

2012:167). Ancak baharat kullanımı, günümüzde tuz ve karabiberin bilinçsiz kullanımından 

dolayı belli baharatlar dıĢına çıkmamaktadır(Yalçın, 2000:13).Mutfağımızda çorbadan tatlıya 

kadar geniĢ bir baharat kullanımının (Güldemir,2010:4) olmasına rağmen baharat 

alıĢkanlığının birkaç baharat ile sınırlandırılması yeni piĢirme tekniklerinin ülke mutfağını 

etkilediğinin göstergesi olarak görülebilmektedir. 

Baharat kullanımı Türk mutfağının temelini oluĢturan Selçuklu mutfağına Araplardan 

geçmesi ve oradan Osmanlı mutfağına geçiĢi ile baĢlamaktadır(Demirgül, 

2018:109).Baharatların birbirleriyle devamlı etkileĢimde bulunan bazı temel öğeleri 

bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçı yetiĢtiği coğrafya, baharatın kullanım alanları ve baharatı 

kullanan toplumun yeme içme alıĢkanlıkları yöresel olarak mutfakları 

etkilemiĢtir(BüyükĢalvarcı vd., 2016:3). Bir baharatın etkililiği ve verimliliği bu temel 

öğelerin belirli bir amaca doğru bir uyum içerisinde kullanılmasına bağlıdır. Bu öğelerin 

herhangi birinde meydana gelebilecek bir zayıflık, verimsizlik veya yanlıĢ iĢleyiĢ veya göç ve 

değiĢen yeme içme alıĢkanlıkları baharatın kullanımını ve verimliliğini etkileyecektir. 

Baharatların kullanımı daha çok savaĢ ve yeni yerlerin keĢfi ile dünyaya dağılmıĢtır(Belge, 

2001:207). Bu unsurların her biri diğeri ile etkileĢim içerisindedir. Ancak bunlardan baharatı 

kullanan toplumun yeme içme alıĢkanlıkları dikkatli bir ilgiyi gerektirmektedir. Çünkü 

baharatların yemeğe uyumu, o toplumun damak tadı ve toplumun kullandığı baharata kolay 

ulaĢabilmesi gibi etkenler baharatların verimli kullanılması açısından son derece önemlidir. 

Diğer iki öğenin üzerinde en fazla etkiyi de toplumun göçebe yaĢam tarzı, yeme içme 

alıĢkanlıklarında ki bölgesel farklılıklar ve yeme içme alıĢkanlıklarının değiĢmesi gibi öğeler 

etkilemektedir. Bu bağlamda, geçmiĢten günümüze Osmanlı mutfağı ve Türk toplumunun 
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baharat kullanma alıĢkanlıkları bu alıĢkanlıkların zamanla değiĢime uğrayıp uğramadığı 

hakkında bir çalıĢma yapılmıĢtır. 

2. OSMANLI SARAY MUTFAĞI 

2.1 OSMANLI SARAY MUTFAK KÜLTÜRÜ VE GELĠġĠMĠ 

Osmanlı saray mutfağı yaĢayan mutfaklardan birisi olarak gösterilebilmektedir. Osmanlı 

Ġmparatorluğunun hükmettiği topraklardan etkilenmesi ve etkilemesi mutfağına olumlu yönde 

katkı sağlamıĢtır. Osmanlı Saray Mutfağı XVI.ve XVII yıllarda hızlı bir geliĢim kaydetmiĢtir( 

Akın vd., 2009:33). Osmanlı saray mutfağının temelini Selçuklu mutfağının oluĢturduğu 

bilinmektedir(Yiğit ve Ay, 2016:14). Osmanlı imparatorluğu toprakları geniĢlerken mutfakları 

da geliĢmiĢ ve büyümüĢtür. Osmanlı Mutfağı denilince daha çok yemeğin yer aldığı saray 

mutfağı akla gelmektedir. Osmanlı Ġmparatorluğu dönemine bakıldığında mutfak iki ana 

baĢlık altında saray ve halk mutfağı(Güler, 2008) olarak incelenmiĢtir. Bu ayrımda halk 

mutfağında ve saray mutfağında kullanılan ürünlerin farklı oluĢu, piĢirme yöntemlerinin 

farklılığı ve piĢiren aĢçıların farklı milletlerden oluĢu etken olmuĢtur. Sarayın ve konakların 

mutfakları daha iyi organize edilmiĢ ve uzman kiĢilerce üretim yapılmaya baĢlanmıĢtır.  Bu 

dönemde profesyonel mutfak adına çalıĢmalar sergilenmiĢtir(Sürücüoğlu ve Özçelik, 

2008:1302).  

Saray mutfağı, PadiĢah, Sultan ve Divan halkı için hazırlanmıĢ zengin ve ihtiĢamlı sofralardır. 

Saray mutfağının geliĢimi, Fatih Sultan Mehmet‟in 15.y.y.‟ın ikinci yarısında Topkapı 

Sarayına yeni mutfaklar yaptırmasıyla baĢlamıĢtır. Osmanlıda mutfak, yaĢamın bölünmez bir 

parçası gibidir. Saray yaĢamı için,  PadiĢah ve ailesi ile soylular aynı sofrada yemek yemeği 

sosyal aktivite haline dönüĢtürmüĢtür. Bu yüzden de her zaman mutfak için yenilikler araması 

onu zengin bir mutfak haline getirmiĢtir. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı saray 

mutfağında misk, safran, zeytin, maydanoz, hardal, sarımsak, kiĢniĢ, nane, kimyon, eflak tuzu, 

sakız, sirke, fülfül, tarçın, karanfil, anber gibi baharatların kullanıldığı bilinmektedir(Güler, 

2010). PadiĢah erkânının memnun olduğu yiyecekleri hazırlamak ve verilen ziyafet 

yemeklerin daha gösteriĢli olması için aĢçılar yarıĢarak yeni yemekler icat ederek Türk 

Mutfak kültürünün lezzetli ve zengin bir mutfak olmasında katkıda bulunmuĢlardır. (Ciğerim, 

2001:56). Osmanlı mutfağının  bu dönemlerde geliĢerek özel alanlar tahsis edilmiĢ ve en 

ihtiĢamlı halini ulaĢmıĢtır(Kızıldemir vd., 2014:198).  

2.2 OSMANLI SARAY MUTFAĞINDA KULLANILAN BAHARATLAR 

Osmanlı mutfağında en çok kullanılan gıdalar et, sebze kuru baklagiller ve kuru meyveler 

olarak bilinmektedir.17. yüzyılda Osmanlı menülerinde, kahveden önce, konuklara hoĢ su 

olarak bilinen ve kurutulmuĢ meyvelerden üretilen olan hoĢaf servisi yapılmıĢtır.  Yemeklerde 

baharat kullanımı ayrı bir ustalık gerektirmekteydi. Kullanılan baharat hem yemeğin tadını 

bastırmayacak hem de yemeğin tadını güçlendirerek katkı sağlayacak oranda kullanılması 

gerekiyordu. Osmanlı topraklarının ticaret yollarında olmasından dolayı mutfağı birçok 

baharat ile tanıĢmıĢtı. Ancak damak tadına uygun ve en çok kullandığı baharatlar arasında 
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darıfülfül (Hint kökenli, uzun formlu bir çeĢit karabiber), zencefil, tuz, zerdeçal, sakız, misk 

ve amberi sayılabilmektedir(www.skylife.com). Osmanlı Saray Mutfağının çok beğenilen 

nilüfer, menekĢe gül, zambak gibi aromatik bitkilerle amber ve misk gibi baharatların eĢlik 

etmesiyle yapılmıĢ olan Ģerbetler oluĢturmuĢtur.(Yerasimos, 2005:185). Faroghi, (2006:38), 

yapmıĢ olduğu çalıĢma ile Osmanlı saray  mutfağında en çok kullanılan baharatları kiĢniĢ, 

eflak tuzu misk, safran, zeytin, maydanoz, hardal, sarımsak,  nane, kimyon, eflak tuzu, sakız, 

fülfül, tarçın, karanfil, anber olarak belirtmiĢtir. Güneydoğu Asya‟nın tropik bölgelerinde 

üretilen ve kaynaklarda „fülfül‟ adı ile geçen „karabiber‟ Osmanlı Saray Mutfağında çok 

tüketilen baharat olarak bilinmektedir. Özellikle 18. ve 19. yüzyılda yapılmıĢ olan çoğu etli 

yemeğe karabiber katılmıĢtır (Yerasimos, 2005). Osmanlı‟da karabiberin ile birlikte birçok 

baharat kullanılmıĢtır. Safran, kimyon, kiĢniĢ, hardal tarçın bunlardan bir kaçıdır. Taze 

otlardan ise nane, maydanoz, fesleğen ve reyhan çok kullanılmıĢtır(Akın vd., 2015). KaĢalot 

balinasının bağırsaklarında oluĢan ve dıĢkısıyla atılan hoĢ kokulu bir madde olan amber ile 

dağlık bölgelerde yaĢayan bir tür erkek geyiğin karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan misk 

dönemin en pahalı baharatı oluĢturmuĢtur. Amberin açık renklisi olan beyaz amber Saray 

Mutfağında yapılan helva, Ģerbet ve özellikle afrodizyak macunların yapımında kullanılmıĢtır. 

Diğer adı „kehribar‟ olarak isimlendirilen koyu renkli amberden ise genellikle değerli 

tespihler, kaĢık ve kâseler yapılmıĢtır. Misk verdiği aromatik koku sebebi ile özel yemeklerde 

ve tatlılarda kullanılmıĢtır (Yerasimos, 2005). 

 Osmanlı saray mutfağına yeni kıtanın baharatları olan kırmızıbiber, vanilya ve yenibahar 

19.yy „dan sonra aktif olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır(Demirgül, 2018:118). Osmanlı 

Ġmparatorluğu sınırlarının birçok ticaret yolu güzergâhında olması nedeniyle kendi 

topraklarında yetiĢmeyen birçok baharatı mutfağına girmiĢ ve kullanılır olmuĢtur. Anadolu 

topraklarının baharat yolu üzerinde olmasının verdiği avantaj ile değiĢik baharatlarla 

mutfağının tanıĢma Ģansı olmuĢtur(Yalçın, 2000:24). Dönemin en değerli baharatı olan tuz 

tüm ülkeler için büyük önem arz etmekteydi. Osmanlı Devleti tuz üretebilecek kaynak 

bakımından da oldukça zengin bir ülke idi. Tuzun üretiminden ulaĢımına ve pazarlamasına 

kadar önemli bir sistem kurmuĢ ve bunun idaresi için gerekli önlemleri almıĢtı. Ülkenin belli 

bölgelerinde yapılan tuzun üretimi, ulaĢımı ve pazarlaması devlet kontrolünde olup devletin 

önemli gelir kaynağı birini haline gelmiĢtir. Bu sebeple devlet, tuz üretimi ve dağıtımını da 

belli bazı kurallar dâhilinde gerçekleĢtirmiĢtir. Ve ürettikleri tuzu bazı yemeklerde piĢirme 

yöntemi olarak kullansalar da genellikle yemeklere tat vermesi amacı ile tüketmiĢlerdir. 

(Güçer, 1963: 27-28).Tuz baharat olarak ve koruyucu madde olarak Osmanlı döneminde ve 

sonralarında en önemli baharat olarak yerini korumuĢtur. Özellikle tuzun değerli baharat 

grupları arasında olması tuz kaynaklarına sahip olunması önemli bir görev olarak 

görülmektedir(Seçim, 2018).Osmanlı Ġmparatorluğunun toprak geniĢliği ve önemli ticaret 

yollarında olmasının verdiği avantaj ile saray mutfakları çok sayıda baharat ve yiyeceğin 

kullanılmasında rol oynamıĢtır. 
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3. TÜRK MUTFAĞI 

3.1 TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ VE GELĠġĠMĠ 

Ġnsan topluluklarının barındırmıĢ oldukları değerler sadece yaĢamlarını ve nesillerini 

etkilemez aynı zamanda konuĢmadan yeme –içme alıĢkanlıklarına kadar tüm yaĢantılarına 

izler bırakmaktadır. Yemekler kültürel yaĢamdan ve coğrafi bölgeden etkilenen ürünler olarak 

kabul edilmektedir(Baykara, 2001).Türklerde yiyecekler sadece karın doyurma faaliyeti 

olarak değil aynı zamanda sosyal etkileĢimin bir parçası olarak kullanılmıĢtır. Bazen 

topluluklar arası kaynaĢma amacıyla bazen de toplumsal acıları paylaĢma zamanlarında 

yemekler önemli rol almıĢtır. Halk yaĢamının tüm aĢamasında yemeklere anlamalar 

yüklenmiĢ olup yaĢamsal faaliyetlerin her evresinde yemekler yerini almıĢtır. ( Avcıkurt vd., 

2007:5).Yemekler sadece insanların varlıklarını sürdürme çabasında değil aynı zamanda 

kültürlerinin de bir öğesini oluĢturmuĢtur. YaĢanılan olaya göre yemeklerin çeĢitlenmesi bu 

durumun belirgin göstergesidir(Arlı ve GümüĢ 2007:146).Orta Asya da baĢlayan Türk 

Mutfağı serüveni Anadolu‟ya yapılan göç esnasında etkilenerek büyüyüp çeĢitlenmiĢtir( 

Çakıcı ve Eser, 2016:215). Bu çeĢitlilik Türk mutfağına çok çeĢitli yemeklerin mutfağa 

girmesi ile ĢekillenmiĢtir(Yaman, 1988:162). 

Zengin yemek kültürlerinin oluĢumunda mutfakta kullanılan her ürünün etkisi olduğu 

bilinmektedir. Yemek içerisine konulan her farklı ürün o mutfağın çeĢitliliğini göstermektedir. 

Türk mutfağının geliĢmesi ve lezzetli mutfaklar arasında oluĢunda Güney Asya‟nın 

baharatlarının da etkisi olduğu bilinmektedir. (Ciğerim, 2001).Osmanlı mutfağı devamı olarak 

görülen Türk Mutfağı dünyada bilinen üç büyük mutfaktan birisi olarak 

gösterilmektedir(ġahin, 2015:67). Türk Mutfak kültürü literatüre, Türklerin 10. ve 11. y.y‟a 

dayanan Orta Asya‟dan günümüze değin süren tarihsel bir süreci olarak girmiĢtir. Asya ve 

Anadolu topraklarının zengin ve verimli arazilerinin sunmuĢ olduğu çeĢitlilik, göçebe yaĢam 

tarzı ile gelmiĢ olan diğer toplumların kültürleri ile etkileĢim, Selçuklu ve Osmanlı 

saraylarında yeni icat edilen lezzetlerin varlığı, Türk mutfağının farklılığını, özgünlüğünü ve 

zenginliğini etkileyen unsurlardır. Göçebe yaĢamın getirmiĢ olduğu kültüründen, Anadolu, 

Selçuklu ve Osmanlı geçmiĢi ile harmanlanan Türk Mutfak kültürü, günümüze kadar 

sentezlenerek geliĢim göstermiĢ ve dönemize kadar olgunlaĢmıĢ zengin bir mutfak 

durumdadır (www.gurmeguide.com.tr, 2007). Orta Asya‟dan Anadolu‟ya göçen Türkler, 

tarihsel geçmiĢleri nedeniyle zengin bir kültüre sahiptirler. Orta Asya göçebe insanı tarım 

ürünlerini, et (av hayvanları), mayalanmıĢ süt ve süt (tereyağı, peynir, yoğurt, ayran) 

ürünlerini, Mezopotamya‟nın tahıllarını, Akdeniz çevresinin sebze ve meyvelerini, Güney 

Asya‟nın baharatı ile birlikte kullanarak zengin bir Türk yemek kültürü oluĢturmuĢlardır. 

Türk mutfağı tüm dünya mutfaklarından izler taĢımaktadır. Bir diğer değiĢle evrensel bir 

mutfak olarak nitelendirilebilmektedir (Baysal, 1993). Osmanlı imparatorluğu Avrupa‟ya olan 

seferleri ve savaĢları ile Orta Asya‟dan, Avrupa ya kadar dâhil olan bir mutfak kültürünün 

Ģekillenmesinde etki etmiĢtir. Bu etki günümüzde Türk Mutfağı olarak devam etmektedir. 
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3.2 TÜRK MUTFAĞINDA YEMEK KÜLTÜRÜ 

Türklerin yeme içme alıĢkanlıkları incelendiğinde yaĢam tarzları, dinleri ve coğrafi 

zenginliklerinin etkileri gözlemlenmiĢtir. Türklerin genellikle et ve süt ürünlerini temel besin 

maddesi olarak gördükleri bilinmektedir(Ögel, 2000:14). Sebzelerin ve hububatların geneli 

salçalı, etli ve sulu olarak yapılmaktadır. Bu sebeple çorba olarak zengin bir mutfak kültürüne 

sahiptir. Günümüzde çorba tüketimi hala yaygındır. Çorba kültürü ile ekmek kültürü geliĢmiĢ 

ve hatta ekmek Türkler için kutsal olarak nitelendirilmiĢtir(Közleme, 2012:10 )  Yaptıkları 

çorbalarda aromatik bitkilerden elde ettikleri baharatlar kullanmaktadır. 

(www.turkishcuisine.org, 2008). „Besin değeri yüksek olan tarhanadan yapılan tarhana 

çorbası, yoğurtlu çorba, un çorbası, mercimek ve pirinç çorbaları en çok tercih edilen ve içilen 

çorbalardır‟ (www.turkishcuisine.org). Selçuklular döneminde mutfak kültürüne önem 

verilmiĢ ve Türk mutfağı daha hızlı geliĢen önemli bir konu olmuĢ ve kendine has bir mutfak 

kültürü oluĢmaya baĢlamıĢtır. Selçuklular devrinde icat edilen birçok yemeğin adları değiĢim 

göstermeden günümüze ulaĢmıĢ ve kullanılmaya devam edilmiĢtir. „Paça yemeği, etli pide, 

yufka yemeği, tutmaç, höĢmerim, boza, pekmez, sucuk, pastırma bunlara örnek 

verilebilir(Sürücüoğlu vd., 2005).  Dünyada zengin ve geçmiĢi uzun yıllara dayanan mutfak 

olarak bilinen Türk mutfağının temel nitelikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir; ana besini, çeĢitleri 

fazla olan ve hemen hemen her öğünde tüketilen ekmektir. Bunu doğada kendisi yetiĢen otlar 

ve mantar takip etmektedir. Daha sonra yemeklere aroma katan çeĢitli baharat kullanımı 

gelmektedir. Yemeklerinin hemen hemen hepsinde tuz kullanımı baharat kullanımının 

temelini oluĢturmuĢtur. AĢçıların yeni yemek icat etmek istemelerinden kaynaklanan aromatik 

bitkilerin kullanımı da baharatların keĢfedilmesini ve kullanılmasını teĢvik eden bir unsur 

olarak bilinmektedir.  

3.3 TÜRK MUTFAĞINDA KULLANILAN BAHARATLAR 

Baharat kullanımı ülkemizde yaygın olsa da baharatların anavatanı olarak dünya da Hindistan, 

Sri Lanka, Çin ve Endonezya bilinmektedir(Tan, 2010:13). Ancak günümüzde Türkiye‟de 

baharatların birçoğu yetiĢtirilebilmektedir(Demirçivi ve AltaĢ, 2016:93). Türk mutfağında 

kullanılan baharatların birçoğu geleneksel alıĢkanlıkların devamı olarak tanımlanabileceği 

gibi sonradan baĢka mutfak kültürlerinin etkileĢiminden kaynaklanarak mutfağımıza 

kazandırılan baharatlar olduğu görülmektedir. Türk Standartları Enstitüsü baharatları 

tanımlarken onların yiyeceklere lezzet, çeĢni ve aroma kazandırmak amacıyla kullanılan 

tamamen bitkisel ürünler yada bunların karıĢımları olarak bahsetmiĢtir. Baharatlar da sebzeler 

gibi kullanıldıkları kısmına a göre adlandırılmaktadır. Türk mutfağında günümüzde ağırlıklı 

olarak kullanılan baharatlar; kırmızıbiber, yeĢilbiber, süs biberi, nane, dereotu, tere, kekiktir, 

çöven otu, salep,  rezene, çörek otu, kiĢniĢ, hardal, vanilya, karabiber, hindistancevizi, 

kimyon, yenibahar, mahlep, sumaktır,  tarçın, karanfil ve ıhlamurdur(Demircioğlu vd., 

2007:161). Turkish Cusin‟e son yıllarda kullanılan baharatları da mevcut listeye ilave ederek 

Türk Mutfağında kullanılan baharatları güncellemiĢtir. Turkish Cusin‟ e göre ülkemizde 

kullanılan baharatlar; adaçayı, anason, ardıç, beyaz toz biber, biberiye, cevz-i bevva, çam 
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fıstığı, çemen otu, çörek otu, defne, hardal, haĢhaĢ tohumu, hint çevizi, karabiber, kakule, 

muskat, karanfil, kekik, kırmızı pul biber, kırmızı toz biber, kimyon, kiĢniĢ, köfte baharı, köri, 

kuĢ üzümü, rezene, nane, salep, safran, sumak, susam, tarçın, vanilya, yenibahar, zencefil ve 

zerdeçaldır (www.turkish-cuisine.org). Türk Mutfağında her ne kadar dünyadaki baharatların 

birçoğu kullanılsa da aroma, lezzet yardımcısı ve Ģifa dağıtan baharatların kullanımı 

günümüzde daralmıĢtır. Yemek kültürünün durağan olmayıĢı ve kolay mutfakların istilası 

baharat kullanımlarında daralmaya gitme sebepleri olarak bilinmektedir. Batı kültürünün 

etkisi, göç ve kentleĢme, kadının çalıĢma yaĢamına girmesi, kitle iletiĢim araçlarının etkisi, 

gıda endüstrisinde ki geliĢmeler, Fast Food, turizm etkisi  baharat kullanımının daralmasının 

nedeni  olarak sıralanabilir( Güler  2007 :5). 2007 yılında yapılan bir araĢtırma ile Türk 

kadının en çok tercih ettiği baharat “karabiber” olmuĢtur(www.haberturk.com). 

4. SONUÇ 

Türk mutfak kültüründe Ģuanda da aktif bir Ģekilde kullanılan baharatların birçoğunun 

Selçuklu Mutfağından ve Osmanlı Saray Mutfağından günümüze taĢındığı tespit edilmiĢtir. 

Baharat kullanımında günümüzde kullanılmayan çeĢitler olduğu görülmüĢtür 

(Demirgül,2018:122). Buna rağmen Saray mutfağına zamanında ticaret yolları vasıtası ile 

gelen baharatlar artık ülkemizde yetiĢtirme ve kullanma bakımından zengin olduğu fakat yeni 

yemek piĢirme teknikleri ile mevcut baharat kullanımının azaldığı gözlemlenmiĢtir. Baharat 

kullanımında azalma yaĢanmasının bir diğer nedeni olarak kadınların baharatları amacının 

dıĢında anlayıĢ ile kullanmaları olarak ta görülebilmektedir. Bazı baharatların kadınlarca 

mikrop öldürme amacıyla kullandığı bilinmektedir( Demircioğlu,2007:168). Ġnsan sağlığı ve 

lezzetli yemek üretmek açısından baharatların kullanımında bilinçli Ģefler ile çalıĢmalar 

yapılıp baharatlarımızın hızla tanıtılması ve pazarlanması gerektiği tespit edilmiĢtir. ÇalıĢma 

sonucunda Türk mutfak kültürü baharat olarak zengin bir mutfak olduğu ve baharatlarının 

uzun bir tarihi olduğu görülmüĢtür. Orta Asya dan Anadolu‟ya dayanan tarih sürecinde birçok 

kültür, din ve coğrafi değiĢimlerden geçen Türk toplumu mutfak kültürü ve baharatlar 

konusunda en çok Osmanlı Ġmparatorluğunun izlerini taĢıdığı tespit edilmiĢtir.Türk yemek 

kültürü ile birlikte baharatların tanıtımı hakkında Ģeflere, iĢletmecilere ve gerekli kurumlara 

eğitimler, seminerler ve uygulama çalıĢmasıyla ilgili bilgiler verilmelidir ve buradan çıkacak 

sonuçlar hız kaybetmeden faaliyete koyulmalıdır. Bu çalıĢmaların desteklenmesiyle bütün 

envanterler toplanıp tarihi ile birlikte baharatların tanıtımı ve geliĢmesi hususunda çalıĢmalar 

yapılmalıdır. Doğru baharat kullanımı ile yemeklerin lezzet değerlerinin (Aksoy ve Sezgi, 

2015:86)artacağı unutulmamalıdır. 

Turizmle ilgilenen eğitimciler, Turizm yöneticileri ve Turizm Bakanlığı el ele vererek birlikte 

bir araĢtırma yapmalıdır. Bu araĢtırma sonucunda Türk yemek kültürü ve envanterlerini iyi 

anlamalı ve anlatmalı kaynakları daha doğru ve aktif kullanma yolunda bir politika 

geliĢtirmelidir.    
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YEMEK VE KÜLTÜR: ÖLÜM VE DÜĞÜN YEMEKLERĠ 
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ÖZET 

Türk mutfağı yılların birikimi sonucu oluĢmuĢ bir mutfaktır. OluĢturulan birikimler kültürle 

bağlantılı olarak geliĢmiĢtir. Bir ülkenin mutfak kültüründen bahsetmek gerekiyorsa o noktada 

yemeğin simgesel boyutuna da değinmek gerekmektedir. Türkler yeme-içme eylemini 

yalnızca biyolojik bir eylem olarak düĢünmemiĢler aynı zamanda yemeği sosyal, ekonomik ve 

kültürel olarak da ele almıĢlardır. Türklerde yemek statü simgesi, dostluk iliĢkileri simgesi, 

eğlence simgesi, törenlerin simgesi ve daha birçok simge Ģeklinde yer almıĢtır. Bu noktada 

yemeğin anlamlandırılması çok karmaĢık gibi görünse de bu kültürün gelecek nesillere 

aktarılması ve Türk mutfak kültürünün Türkler haricinde diğer toplumlar tarafından bilinmesi 

ya da öğrenilmesi de gerektiği konunun önemini teĢkil etmektedir. 

ABSTRACT 

Turkish cuisine is the result of the accumulation of years. These accumulations developed in 

connection with culture. If it is necessary to talk about the culinary culture of a country, then 

the symbolic dimension of the dish must also be mentioned. The Turks did not consider the 

act of eating and drinking as a biological action, but they also discussed the food socially, 

economically and culturally. Turks used the food as a symbol of status, a symbol of friendship 

relations, a symbol of entertainment, a symbol of ceremonies and many more. At this point, 

although the meaning of the food seems to be very complicated, it is important to pass on this 

culture to the next generations and to know or learn the Turkish culinary culture by other 

societies other than the Turks. 

GiriĢ 

Yeryüzünde sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden birbirinden farklılaĢan birçok 

toplum bulunmakta ve toplumların da kendilerine özgü mutfak kültürleri yer almaktadır 

(Kutluay-Merdol, 1998: 135). Yiyecekler gastronomik bir öge olmanın yanı sıra kültürel bir 
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olgu olarak da düĢünülmelidir (Kutluay, 1982: 40). Yeme içme eylemi sadece biyolojik bir 

eylem değil aynı zamanda sosyal ve kültürel etkileyicileri olan bir eylemdir (BeĢirli, 2010). 

Yemek ve Kültür arasındaki iliĢki Tezcan‟a (2000) göre Ģu Ģekildedir: 

 Kültür yiyeceğimiz yemeklerin temel belirtisidir. 

 Kültür öğrenilmiĢtir. Yiyecek alıĢkanlıkları da küçük yaĢlarda öğrenilir ve 

öğrenildikten sonra uzun süre değiĢmez. 

 Yiyecekler kültürün tamamlayıcılarıdır. 

Kültür ve yemek arasında ayrılamayacak bir bağlantı olduğu düĢünülmektedir. Bir 

toplumun yemek kültürü yaĢam Ģekilleriyle yakından ilgilidir. Yemek, ferdi ve sosyal 

yönlerinin yanında birçok etkileyicisi olan kültür unsuru olarak dikkat çekmektedir. Bununla 

birlikte insan fizyolojik yapısı itibariyle yemekle doğrudan alakalı olduğu gibi sosyal olarak 

da yaĢadığı kültürün etkisi altında olarak bir yemek anlayıĢına sahiptir (Çetin, 2006: 108). 

TÜRK MUTFAĞI 

Türkiye‟de yaĢayan insanların beslenmesini sağlayan yiyecek-içecekler, bu ürünlerin 

hazırlanması ve piĢirilmesi aĢamaları ve kullanılan araç-gereçler ve teknikler ile yemek yeme 

adabı ve mutfak çevresinde geliĢen tüm uygulamalar ile inanıĢlar Türk mutfak yapısını 

oluĢturmaktadır (Arslan, 2010). 

Türk mutfak kültürünün zenginliğini tarihi geliĢimi ile birlikte yemek yapımında 

kullanılan baharatlara, piĢirme Ģekillerine ve zengin iklim koĢullarına da bağlamak 

mümkündür. Türk mutfak kültürünün geliĢimi, bahsedilen tüm bu etkilerin ıĢığında olmuĢtur 

(Akgöl, 2012). Türkler, Asyalı olarak zengin bir birikime sahiptirler. Mezopotamyalıların 

baharatlı yiyeceklerini ve çiğ etli tatlarını Asyalı malzemeleriyle birleĢtirmiĢlerdir. 

Anadolu‟da bulunan çok çeĢitli otları toplamıĢlardır. Doğu Karadeniz kıyılarının hayvansal 

ürün elde etme yöntemlerini de birleĢtirerek çok çeĢitli bir yemek kültürü yaratmıĢlardır. Bu 

sayede Türk mutfağı zengin bir mutfak haline gelmiĢtir (Tezcan, 2000: 12). 

Yemeğin bireysel nitelikteki temel fonksiyonunun yanında toplumsal nitelikte olan 

fonksiyonları da vardır. Bu fonksiyonlar kültürler için farklı anlamlar ifade etmektedir. Bu 

fonksiyonlar aĢağıdaki gibi sıralanabilir (Tezcan, 1993: 54-55). 

 Statü simgesi olarak yemek 
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 Dostluk, arkadaĢlık, iletiĢim simgesi olarak yemek 

 HediyeleĢerek paylaĢma simgesi olarak yemek 

 Festivaller, ziyafetler ve eğlence aracı simgesi olarak yemek 

 Törenlerin simgesi olarak yemek 

 ToplumsallaĢtırma simgesi olarak yemek 

 Ailenin yüceltilmesi simgesi olarak yemek 

 Turizm yoluyla simgeleĢtirilen yemek 

YEMEĞĠN SĠMGESEL BOYUTLARI VE BAZI ÖRNEKLER 

Ölü aĢının verilmesi geleneği Orta Asya Türklerine kadar dayanmaktadır. KaĢgarlı 

Mahmud‟un tabiriyle “yuğ basan” denilen ve ölü gömüldükten sonra yenen yemek olarak 

bilinmektedir (Anonim). 

Sosyal hiyerarĢik gösterge olarak, düğünlerde, ölüm ve cenaze törenleri gibi birçok 

durumda Türk toplumu yemeği fiziksel bir gösterge olarak kullanmıĢtır. Özellikle ölü yemeği 

eski Türklerden günümüze kadar yaygın olarak gelen bir eylemdir. Ölünün defnedildiği gün, 

sonrasında gelen üç gün, 40. ölüm günü gibi günlerde cenazede görev alanlara, cenazeye 

katılanlara, akraba ve komĢulara verilen yemektir (Sağır, 2012) 

Yemek uygulamaları yalnızca ölünün çıktığı evde değil, ölünün yakınlarının yemek 

yapma zahmetine girmemeleri için akrabalardan ve komĢulardan gelen yemekler vasıtasıyla 

da gerçekleĢir. Genellikle cenaze evine akrabalar ve komĢular kırk gün yemek getirir (Bulut, 

2018). Cenaze sahipleri üzüntülü olduklarından sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢmanın bir 

örneği olarak ölünün komĢuları ve akrabaları tarafından yemekler yapılır. Bu yemekler servis 

kolaylığı sebebi ile ailenin ekonomik durumları da göz önünde bulundurularak genellikle 

lahmacun, etli pide Ģeklinde seçilir (Keskin, 2006). 

Türk toplumunun geçmiĢten günümüze kadar devam ettirdiği ve yemek içerikli olan 

diğer bir olgu ise düğün törenleridir (Yılar, 2011). Bu törenlerde gelen misafirlere yemek 

ikram edilmesi eski Türklerden beri devam eden bir eylemdir. Türk tarihinin çeĢitli evrelerine 

bakıldığında hem devlet büyüklerinin hem de halkın düğün organizasyonlarında yemekler 

verdikleri görülmektedir (Ceyhun-Sezgin ve Onur, 2017). 

Düğünlerde yemek verme âdeti günümüzde halen Anadolu‟nun her yerinde 

görülmektedir. Özellikle Osmanlı dönemine ait arĢiv kayıtlarına bakıldığında Sultan‟a ait 
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evlilik ve sünnet törenleri için çeĢitli masrafların yer aldığı görülmektedir (Berber, 2009).  

Örneğin Mengen halk mutfağında düğün, niĢan ve ölü yemekleri için değiĢmez bir menü 

vardır. Bu menü keĢkek ya da mercimek, et kavurma, sebze yemeği (mevsimine göre), pilav, 

börek, salata, hoĢaf, tatlı (niĢan ve düğün için baklava, ölü için helva ya da lokma) Ģeklinde 

gözlenmektedir (Çelik, 2010). BaĢka bir örnekte ise Perde pilavı özel günlerde hazırlanır ve 

servis edilir. Özel ve anlamlı bir öyküye sahiptir. Pilavın içerisinde bulunan horoz ve tavuk 

etlerinin gelin ve damadı, bademler çocukları, pirinçler bereketi, etrafına kaplanan yufkanın 

ise ailenin sırrını ve dokunulmazlığını simgelediği düĢünülmektedir. Ayrıca bu pilavın Orta 

Asya Türklerinde düğün geceleri hazırlandığı da bilinmektedir (ġenyapılı, 2010: 391-392). 

ÖZEL GÜNLERDE SUNULAN BAZI YEMEK ÖRNEKLERĠ 

Kabune 

 

 

 

 

Malzemeler 

 5 yemek kaĢığı haĢlanmıĢ nohut 

 2 bardak pirinç 

 2 bardak et suyu 

 250 gram haĢlanmıĢ ve didiklenmiĢ et 

 2 kaĢık tereyağı 

 1 bardak normal su 

 Yarım çay bardağı sıvı yağ 

 Tuz 

 1 büyük baĢ soğan 

YapılıĢı 

Soğan piyazlık bir Ģekilde doğranır, tuz ve karabiber ile ovulur. Ocağın altı açılmadan önce 

sıvı yağ eklenir. Soğanlar tencereye eklenir. Ardından soğan harcı üzerine et ve nohut 
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konulur. YıkanmıĢ pirinçler de eklendikten sonra su ile birlikte et suyu da eklenir. 10 dakika 

kadar yüksek ateĢte piĢirilir. Tencere içerisindeki su bir miktar çektikten sonra ocağın altı 

kısılır. Tencerede su biterken farklı bir yerde eritilen tereyağı yemeğin üzerine dökülür. Altı 

kapatılır ve yemeğin içindeki su ve buharı almak için peçete yardımı ile kapatılarak 

dinlendirilir (Çuhadar, Küçükyaman ve ġaĢmaz, 2018). 

Ġrmik Helvası 

      

      

      

      

      

       

Malzemeler 

 500 gram irmik 

 50 gr. çam fıstığı 

 50 gr. Ayçiçek yağı 

 500 gr. Ģeker 

 Yarım litre süt 

 Yarım litre su 

 50 gr. tereyağı 

YapılıĢı 

Ayçiçeği yağı, fıstık ve irmik ile birlikte çelik bir tencereye konur. Hafif ateĢte kevgirle 

devamlı karıĢtırılarak fıstıklar pembeleĢene kadar kavrulur. Ayrı bir tencerede Ģerbet için 500 

gram Ģeker, yarım litre su, yarım litre süt ve 50 gram tereyağı karıĢtırılıp Ģeker eriyene kadar 

kaynatılır. Ardından kavrulmuĢ irmiğin içerisine Ģerbet dökülüp bir kez karıĢtırıldıktan sonra 

kapağı kapatılır. Tencerenin ateĢi iyice kısılarak 10 dakika kadar yavaĢ ateĢte piĢirilir. Helva 

bir kez karıĢtırılıp kapağı kapalı olarak ılık hale gelene kadar dinlendirilir. IlıklaĢtıktan sonra 

kevgirle karıĢtırılarak tanelendirilir ve servis edilir (Türkan, 2012). 

KeĢkek 
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Malzemeler 

 400 gram aĢurelik buğday (ayıklanıp, 6 saat kadar önceden ıslatılmıĢ ve yıkanmıĢ) 

 1 adet koyun boynu 

 50 gr. tuz 

 2 baĢ soğan (piyaz doğranmıĢ) 

 1 çay kaĢığı karabiber 

 5 kg. su 

 1 çay kaĢığı kırmızıbiber 

 150 gr. tereyağı 

YapılıĢı 

Buğday ve koyun boynu birlikte tencereye konularak kaynatılır ve üzerinden oluĢan köpük 

temizlenir. Bir tavaya tereyağının yarısı konulur ve kızdırılır, içine soğan konulur ve 

pembeleĢene kadar kavrulur. Ardından kaynayan malzemenin içerisine konulur ve kapağı 

kapatılarak ağır ateĢte piĢirilir. PiĢen et tencereden çıkarılır ve kemiklerinden ayrılarak bir 

kaba konur. Tuz eklenir ve spatula yardımıyla iyice karıĢtırılarak özleĢmesi ve tavuk kıvamına 

gelmesi sağlanır. Tat ve lezzeti kontrol edilir. Ayrı bir tavada kalan tereyağı kızdırılır ve 

içerisine kırmızıbiber eklenir. KöpükleĢince köpüğü temizlenir. Hazırlanan sos keĢkeğin 

üzerine gezdirilir ve servis edilir (Yılmaz, 2017). 

 

Lokma Tatlısı 
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Malzemeler 

 200 ml. Ilık su 

 15 gr. yaĢ maya 

 4 gr. tuz 

 240 gr. un 

 25 gr. margarin (eritilmiĢ) 

 Kızartma yağı (Ayçiçek) 

 600 gr. Ģeker 

 700 ml. Su 

 1 gr. limon tuzu 

YapılıĢı 

600 gram Ģeker, 700 gram su ve limon tuzu bir tencereye eklenir, karıĢtırılır ve 30 dakika 

kadar kaynatılarak Ģurup hazırlanır. Ayrı bir yoğurma kabına 200 gram ılık su konulur ve 

maya parçalanarak ilave edilir. 4-5 dakika kadar erimesi için bekletilir. Ilık suyun içerisine tuz 

ve un eklenip yoğrulur. Ardından erimiĢ margarin de ilave edilerek 1-2 dakika daha yoğrulur. 

Kıvamı el içinde sıkılabilir Ģekilde olmalıdır. Hamur üzeri örtülü bir Ģekilde 30-40 dakika 

kadar bekletilerek mayalandırılır. Hamur mayalandığında kabarıp üç katına çıkmıĢ olmalıdır. 

Fritöz 180-200 derece arası sıcaklığa ayarlanır. Bir kase içerisinde az su ile bir çorba kaĢığı 

fritözün yanında hazır edilir. MayalanmıĢ hamur avuç içinde sıkılarak fındık büyüklüğünde, 

bir top çıkartılıp ucu ıslatılmıĢ kaĢıkla alınıp kızgın yağa atılır. Ara ara karıĢtırılarak lokmalar 

iyice kızarana kadar piĢirilir. Kızaran lokmalar iyice süzülerek soğuk Ģurubun içerisine atılır. 

Bir süre bekletildikten sonra servis edilir (Türkan, 2012). 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Ġnsanların yaĢamları boyunca en temel ihtiyaçlarından birisi yemektir. Bu noktada 

insanlar yemekleri çeĢitli semboller Ģeklinde kullanmıĢlardır. Yemek kültürü de ancak bu 

sembollerle birlikte düĢünüldüğünde bir bütün olabilir (Karaca ve Karacaoğlu, 2016). 

 Anadolu‟da yörelerin yeme-içme alıĢkanlıkları düğün, niĢan törenleri ve ölüm sonrası 

ritüelleri sırasında yapılan yemeklere yansımaktadır. Bu yemeklere gerekli önemin verilmesi 

mutfak kültürünün gelecek kuĢaklara aktarılması açısından oldukça önemli bir husustur 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

582 

 

(Ceyhun-Sezgin ve Onur, 2017). Günümüzde geçmiĢ lezzet kültürünün genç bireylere 

aktarımı tam anlamıyla sağlanamadığı için yöresel yemeklere ilginin az olduğu görülmektedir. 

Ayrıca: 

 Yörelere özgü olarak çeĢitli özel günlerde hazırlanan yemekler çeĢitli tanıtım 

faaliyetleri kullanılarak tanıtılmalıdır, 

 Özel gün yemekleri konulu çeĢitli yemek yarıĢmaları yapılarak sektör çalıĢanlarının ve 

sektöre yönelik eğitim gören öğrencilerin ilgi çekmesi sağlanmalıdır. 
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